
Carros adaptados a cada 
organização para um serviço 
rápido e simplificado

SERVIZIO &  
SERVIZIO CAFÉ

A SOLUÇÃO QUE AGUÇA O APETITE!

CARROS PARA O TRANSPORTE E A 
DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENOS-ALMOÇOS





PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A solução de distribuição de pequenos-almoços da SOCAMEL, 
a gama Servizio, foi concebida para o armazenamento, o 
transporte e a distribuição de pequenos-almoços em 
tabuleiros.

Esta solução responde perfeitamente ao serviço no quarto, 
em tabuleiros preparados para um serviço de hotelaria de 
qualidade.

Discreto e pouco espaçoso, o carro Servizio oferece uma 
grande variedade de organização, de personalização e de 
opções de suportes, favorecendo o conforto da distribuição. 
Assim, as primeiras trocas do dia com os residentes fazem-se 
com convivência e bom humor.

AS CARACTERÍSTICAS

 – Estrutura exterior em alumínio, tratada com 
epóxi

 – Bancada em inox granulado

 – Abertura das portas com manutenção 
magnética a 270°

 – Plano de trabalho com barras de protecção

 – Galeria antiqueda em 3 lados

 – Fecho simples de utilização em inox por 
sistema de trinco

 – Corrediça embutida

DESCRIÇÃO

A gama Servizio é uma solução de distribuição de pequenos-almoços em bandejas.

Distingue-se em vários modelos, permitindo assim a distribuição fácil até 60 
pequenos-almoços :

 – Servizio 2 colunas : até 40 pequenos-almoços

 – Servizio 3 colunas : até 60 pequenos-almoços

 – Servizio 2 colunas de passagem : até 40 pequenos-almoços

 – Servizio café 2 colunas : até 30 pequenos-almoços

 – Servizio café 3 colunas : até 50 pequenos-almoços

Estes carros estão equipados com 4 ou 6 rodas giratórias 
∅125 mm, com travagem centralizada. 

SERVIZIO DE PASSAGEM 

 – Acesso dos 2 lados do carro para facilitar o 
serviço e a carga

 – Possibilidade de fazer o serviço a 2 sem 
incómodo mútuo
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Servizio de passagem 
(acesso facilitado aos tabuleiros)

ERGONOMIA

O Servizio é uma solução adaptada a cada organização. Tem 
uma bancada espaçosa para um conforto ideal durante o ser-
viço. As suas dimensões interiores GN padronizadas facilitam 
a carga, descarga e visualização de tabuleiros. Uma galeria 
antiqueda localizada nos 3 lados da bancada, assegura a 
distribuição.

A GAMA SERVIZIO

2 COLUNAS 2 COLUNAS DE PASSAGEM3 COLUNAS

ADAPTABILIDADE 

 – Totalmente modular, possibilidade de preparar  
os tabuleiros com antecedência 

 – Possível uso para distribuir o lanche da tarde 

 – Compatível com tabuleiros GN

RESPEITO PELO AMBIENTE

Carro concebido com materiais 100% recicláveis.

Trabalhamos com o setor de reciclagem  
Ecologic para a recuperação e a recicla-
gem dos nossos aparelhos.

CUSTO

Uma compra Socamel = uma compra segura 
A nossa oferta de serviço completo, combinando alto nível de 
qualidade e respeito pelo ambiente, permite assim otimizar 
o seu investimento.
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QUALIDADE, DURAÇÃO  
DE VIDA E MANUTENÇÃO

O carro Servizio é concebido com materiais de 
qualidade, robustos e bem pensados, tais como 
alumínio e inox alimentar, que garantem uma boa 
longevidade no tempo.

Também está concebido para assegurar o conforto 
do pessoal durante a distribuição. Com efeito, a sua 
leveza vem reduzir o esforço físico do serviço, a galeria 
antiqueda assegura a preparação e o transporte.

Os vários suportes amovíveis disponíveis como opção per-
mitem dispor tudo o que é necessário (bolos, guardanapos, 
manteiga, açúcar, geleias...) ao alcance da mão.

Como não tem tecnologia integrada, este carro não precisa de ma-
nutenção, (salvo Servizio Café).

LIMPEZA E HIGIENE

Este carro foi elaborado para uma limpeza simples e eficaz 
com esponja ou pano. A sua conceção permite um fluxo ótimo 
das águas de lavagem graças a cubas lisas.

Limpeza simplificada por recipientes de mistura amovíveis  
(para o Servizio Café).

Corrediça embutida 

Passo de 40 mm

LAVAGEM COM ESPONJA 

LAVAGEM COM PANO
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TROLLEYMUG

SERVIZIO CAFÉ - 3 colunas, 6 rodas

SERVIZIO CAFÉ 

O Servizio Café é um carro concebido para a distribuição de 
pequenos-almoços e que dispõe de um distribuidor integrado 
de bebidas quentes integradas. Distinguem-se em 2 modelos, 
permitindo assim a distribuição fácil de 30 a 50 pequenos-
-almoços (com uma tigela de 25 cl) : 

 – 2 colunas : até 30 pequenos-almoços

 – 3 colunas : até 50 pequenos-almoços

Uma grande variedade de receitas (café, café com leite, cap-
puccino, leite, chocolate, chá, em diferentes recipientes) de 5cl 
até 1L, é proposta pelo distribuidor. Estas são sempre servidas 
à la carte em frente ao quarto e à temperatura do primeiro ao 
último paciente, para o pequeno-almoço, os lanches e ceias.

Graças aos seus muitos acessórios e características, o uso do 
Servizio Café limita a necessidade de manuseio e, portanto, 
contribui para uma redução de lesões músculo-esqueléticas 
para o pessoal de serviço.

Leve e prático, o Servizio Café garante um serviço de quali-
dade com um orçamento reduzido e controlado :

 – Sem desperdícios, o sistema de preparação automática 
garante a dosagem perfeita para cada tigela ou 
chávena preparada no último momento 

 – Sem perda no fim do serviço e baixo consumo  
de energia 

 – Bloqueio dos tempos de acesso e acompanhamento  
de quantidades 

Aceitando todas as marcas de consumíveis liofilizados para 
distribuição automática Além disso, devido ao seu fácil manu-
seio, economiza tempo durante o serviço (cerca de 10 minutos 
para um serviço de 30 pequenos-almoços).

TROLLEYMUG 

Concebido para assegurar o serviço de quarto, o Trolleymug é 
um distribuidor de bebidas quentes atrelado magneticamente 
ao Servizio em versão autónoma móvel. Estando atrelado, 
liberta totalmente o plano de trabalho do Servizio e facilita 
o deslocamento comum dos dois aparelhos. 

Capacidades :

Café, leite e chocolate em pó são carregados em 3 recipientes 
diferentes. A cuba permite a fácil distribuição de 12 L de bebida 
utiliza tigelas de 25cl, a uma temperatura de serviço de 70°C. 
Cada recipiente é cheio rapidamente : a distribuição de uma 
tigela de 25 cl leva pelo menos 15 segundos.

Características e funcionamento :
 – Sistema de ligação rápida à rede de água 

 – Enchimento de água e aquecimento automático

 – Menu de 6 categorias de bebidas e escolha de 6 
capacidades por categoria dentro de um limite de 20 
bebidas

 – Sistema de mistura de pressão 

 – Modo de economia de energia 

 – Contador por seleção : registo das quantidades 
consumidas por bebida 

 – Alarmes programáveis : limpeza, baterias, calcário 

 – Kit créma para uma bebida suave

 – Funcionamento da bateria 

 – Modo de lavagem integrado
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MODELO SERVIZIO CÓD.PRODUTO NÚM. DE NÍVEIS  
(COM PASSO DE 80 MM) NÚM. MÁX. DE TABULEIROS

2 COLUNAS 04720011 20 40

2 COLUNAS DE PASSAGEM 04720012 20 40

3 COLUNAS 04720013 30 60

SERVIZIO CAFÉ - 2 COLUNAS 04720250 20 30

SERVIZIO CAFÉ - 3 COLUNAS 04720350 30 50

CORRESPONDÊNCIA TABULEIROS

OS TABULEIROS

1028 mm

1679 mm

GASTRONORME 1/2
de encaixe 325x265 mm

PRESTIGE
325x325 mm

GASTRONORME 1/2
325x265 mm

2 COLUNAS

Até 40 
tabuleiros

3 COLUNAS

Até 60 
tabuleiros

DE PASSAGEM   
2 COLUNAS

Até 40 
tabuleiros

SERVIZIO CAFÉ  
2 COLUNAS

Até 30 
tabuleiros

SERVIZIO CAFÉ  
3 COLUNAS

Até 50 
tabuleiros

(unicamente para 2 
 colunas de passagem)

GASTRONORME 1/1
530x325 mm
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OS ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS

 – Gavetas multifunções

 – 4 cavidades porta-talheres 

 – Recipiente Gastronorme 

 – Caixote de lixo 12L

 – Suporte caixote de lixo

 – Suporte GN1/2 com saco e caixote de lixo

 – Prateleira de arame suspensa

 – 2 suportes menu fixo e amovível

 – 4 tabuleiros

 – O tabuleiro de encaixe : permite puxar o segundo 
tabuleiro que está atrás dele, o que evita ao 
pessoal curvar-se para ir procurá-lo no fundo do 
carro.

OPÇÕES

6 rodas para Servizio 2 e 
 3 colunas Ø 125 mm :

 – 2 rodas fixas

 – 4 rodas giratórias cujas  
2 com travão

Galeria antiqueda

Travagem centralizada

Bancada espaçosa

Tabuleiro de encaixe

Jarro

Porta-talheres

Recipientes Gastronormes

Roda easy-roll
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Suporte menu amovível 

Prateleira de arame suspensa   

Gavetas multifunções  
(nas cubas ou de lado)

Suporte e caixote de lixo 12L

Suporte GN1/2 com saco  
ou caixote de lixo 50L

Suporte menu fixo
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OS + SOCAMEL

PARA O PACIENTE/O RESIDENTE

 – Pessoal de serviço livre do stress da distribuição e da 
recolha, para um contacto disponível e sorridente

 – Distribuição amigável e animada, que faz de cada 
pequeno-almoço um momento alegre

 – Tabuleiro preparado ao pedido de cada comensal

PARA O PESSOAL DE SERVIÇO

 – Carros particularmente leves e manejáveis

 – Design elegante para uma utilização satisfatória

PARA OS AGENTES HOTELEIROS

 – Grande capacidade de armazenamento 

 – Limpeza facilitada

PARA O GESTOR

 – Retorno de investimento com material fiável  
e de qualidade

 – Design elegante para uma imagem do estabelecimento 
reforçada

 – A maneabilidade e adaptabilidade do carro melhoram 
as condições de trabalho
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CARROS À SUA IMAGEM

Possibilidade de personalizar os carros para fornecer um toque de originalidade apreciada por todos (como opção).

PARA O PESSOAL  
DE MANUTENÇÃO

 – Componentes de alta qualidade, fabricados  
e montados em França

PARA A IMAGEM DO 
ESTABELECIMENTO

 – Carros de distribuição que valorizam a imagem do 
estabelecimento (elegância e sobriedade)

 – Responsabilidade social e meio-ambiental

SOCAMEL TECHNOLOGIES 13



AS DIMENSÕES

* Fotos não contratuais

DIMENSÕES/em mm 2 COLUNAS 3 COLUNAS 2 COLUNAS  
DE PASSAGEM

SERVIZIO CAFÉ 
2 COLUNAS

SERVIZIO CAFÉ 
3 COLUNAS

Altura fora de galeria 1028 1028 1028 1028 1028

Altura com galeria 1068 1068 1068 1068 1068

Altura com distribuidor - - - 1679 1679

Altura da galeria 40 40 40 40 40

Comprimento 780 1132 780 780 1132

Largura 627 627 728 627 627

Comprimento tabuleiro 
superior 745 1100 745 745 1100

Largura tabuleiro superior 600 600 707 600 600

Peso a vácuo em kg 40 55 45 63 73

Dimensões 1000x850x1400 1200x850x1400 1000x850x1400 1000x850x1400 1200x850x1400

H2

h

H1

l2

l1

L1

L2

SERVIZIO 
VISTA DE PERFIL

SERVIZIO 
VISTA FRONTAL
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A
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l1 l2
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h

H2
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SOCAMEL TECHNOLOGIES 
BP 7 - 38148 RIVES Cedex - FRANCE

+33 (0)4 76 91 21 21
socamel@socamel.com

www.socamel.fr

Socamel é uma empresa do Grupo Guillin


