
  

  

De OCS-oplossing is 
geboren om meer stijl te 
geven aan de koffie pauze 
 

GAIA STYLE RY GAIA STYLE RY 
1ES-2 SB FV 

GAIA STYLE RY 
1ESV-2 DB FV 

GAIA STYLE RY 
IN-3 SB FV GAIA STYLE RY MODEL 1 ES-2 DB FV 

Gebruikers interface easy / touch 7” easy / touch 7” touch 7” easy / touch 7” 

Versie Koffie bonen Koffie bonen Koffie bonen instant koffie 

Traditionele espresso zetgroep 

Variabele espresso zetgroep 

Koffie bonen container 

Boilers 

es es - - 

- - esv - 

1 1 1 - 
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2 

1 

2 

2 

2 

1 

3 Instant product containers 

Water aansluiting mw / wt * mw / wt * mw / wt * mw / wt * 

Dimensions mm H 635 x 310B x 475D / WEIGHT 25 
KG 

Onderkast: 900H x 310B x 475D / WEIGHT 25 KG 

* Easy model zijn beschikbaar in vaste water aansluiting en op watertank 
 

GAIA STYLE RY 1 2 3 1 2 3 

EEN ONTSPANNEN SFEER Gepatenteerde 
espresso brewer 

Touch 
 selecties 

Easy 

selecties 

KOFFIE BONEN* INSTANT KOFFIE 

1 
2 

. Koffie bonen 

. Chocolade 3. Topping 
1. Koffie 2. Chocolade 
3.Topping 

Variabele 

zetgroep 

Verse melk 

module (optie). 

* Geldige configuratie voor de traditionele espresso brewer als voor de versie met de 
variabele zetgroep COFFEE STATION 

SOLUTIONS 

 

SPECIFICATIES 

■ Elektrische voeding: 220-240 V - 50/60 Hz  

■ Interne elektrische voeding: alle elektrische componenten 

worden gevoed bij 24 V, met uitzondering van de 

ketelweerstanden, de pomp en de stoomventilator die op 

netspanning worden aangestuurd.   

■ Voeding: 1,80 kW single boiler espresso versie, 2,80 kW dubbele 

boiler espresso versie.  

■ Watervoorziening: fitting aansluiting = 3/4", waterdruk = 0,5 – 

6,5 bar  

 

KENMERKEN  

■ Vloeibare afvalbak: 1 liter, gemakkelijk te verwijderen, met 

zichtbaar signaal voor maximaal waterniveau.   

■ Koffieafvalbak: 70 koffieafval met automatisch blok van de 

machine bij het bereiken van het maximale koffieafval niveau.   

■ Autonome tank: 3,6 liter water beschikbaar achter de 

productcontainers en mogelijkheid om te vullen met gesloten deur 

(aan de bovenkant van de machine).    

 

BETALINGSSYSTEEM  

■ Compatibel met Cashless systemen, sleutel of badge.  

 

PRODUCT CAPACITEIT 

Koffie bonen container 3.5 l (1.35 kg)  

Verhoogde koffie bonen container compleet 6.2 l (2.3 kg)  

enkele instant container 1.5 l  

Dubbele instant container 3.5 l 

ACCESSORIES  

■ Kast uitgerust met een opberg vak voor suiker, kopjes, 

roerders en een compartiment voor de positionering van 

autonome tank, koffieafvalbak en emmer met vloeibaar 

afval.  

■ Emmer voor koffie en vloeibaar afval met zichtbaar 

signaal (kit voor doorvoer).   

■ Externe koffiebonen hopper verhoger (2,3 kg) in 

transparant ABS met vergrendeld deksel.  

■ Ombouwset van autonome versie naar versie 

aangesloten op hoofdwatervoorziening.   

■ Verse melk koelkast module.  

■ Kit dubbele beker voor ESV-versie.   

■ Roestvrijstalen bekerhouder kit.  

MILIEU  

■ In overeenstemming met ROHS en AEEA 

 

Bianchi Vendingiseenhandelsmerk van: 
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com 
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia 
T:+39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304 

 

 

Specificaties en technische 
die zijn gegeven zijn onder 
voorbehoud, 
en kunnen zonder berichtgeving 
gewijzigd worden. 

 



  

 

 

SMAL FORMAAT, 
GROTE POTENTIE 

0 1 

Richt een gezellig koffie corner in die veel potentie biedt.de Gaia 

Style RY kan tot 2,3kg koffie bevatten en kan tot 60 kopjes per 

dag maken. Het heeft een uitgebreid, geavanceerd dranken menu 

door middel van 2 containers voor oplosbare producten 

(topping+cacao), en de mogelijkheid om de ESV-versie met de 

variabele zetgroep te kiezen waarmee u alle koffiespecialiteiten 

aan uw assortiment kunt toevoegen. Espresso, koffie cappuccino 

en vele andere. 

0 1 VERSE MELK VOOR 
ONWEERSTAANBARE DRANKEN 0 3 

Meer dan wat u zou verwachten: met de verse melk 
module kunt u het GAIA Style Ry menu extra kwaliteit en 
keuze geven, zodat uw klanten in een oogwenk een 
cappuccino en andere verrukkelijke dranken kunnen 
maken. 

02 

Met zo`n breed menu zijn er meer gebruiksmogelijkheden  
Uw assortiment wordt nog verleidelijker: dranken met melk 
bevatten enkele producten waar de consumenten het meest van 
houden. 

Gastvrijheid betekent inspelen op verschillende gewoonten: 
niet alleen bekers, met de Gaia Style RY kunnen ook 
glaswerk en mokken gebruiks worden. 

De verse melk module verbeterd de werking van dit 
ingredient.Het resultaat? Romige dranken waar de mensen dol 
op zijn. 
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■ 

■ 

■ 
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■ 

0 3 

Deze koffie corner 0 2 
is zo knus 0 4 HYGIENE IN SLECHTS ENKELE 

SECONDE: VEILIGHEID EN… 
ONTSPANNEN 

0 4 
Stel de consument gerust met de interactieve die de GAIA Style Ry biedt: 

het touchmenu begeleidt klanten bij de keuze van het drank. 

Een machine die continu wordt gereinigd bidet de garantie 
die veel consumenten in de wereld van vandaag 
verwachten.Met de GAIA Style Ry duurt dat slechts een 
paar seconde om aan hun eisen te voldoen, en ook aan die 
van u: het programmeren van de wascycli en de 
gemakkelijke toegang tot het reinigngs menu maakt alles 
nog aangenamer. 

De pauze is meer ontspannen wanneer u kunt kiezen met 
smaak en eenvoud. 

 
Gaia style RY Touch 7” 

+verse melk module 

(optioneel) 

Snelle machine reinging? Dit verbetert ook de productiviteit: 
slecht een aanraking, en het is klaar om de volgende koffie uit te 
geven. 

GAIA STYLE EASY + ONDERKAST 

Uw klanten zullen meer plezier krijgen als ze kunnen genieten 
van het gevarieerde aanbod. 

*keuze uit 2 verschillende  keuze mogelijkheden 
 
EASY: verlichte toets paneel met 8 selecties met een klein 
3,5”LCD display. 
 
TOUCH: 7”touchscreen display met een makkelijk persoonlijk 
ingesteld menu, het bied een effectieve manier om te 
communiceren doormiddel van foto`s en video`s.  
 

4-liter keeling die ervoor zordt dat de melk koud blijft 
Automatisch spoelen 
Dagelijks reinigen met behulp van beelden op het touch scherm 
Koppen warmer met verwarming behoort ook tot de moglijkheden, hoogte 
tot 135mm ruimte voor 20 kopjes 
Alleen beschikbaar voor de bonen variant 

Afmeting: L 30 x H 63 x D 45 cm 

Tegenwoordig wordt een vriendelijke 

sfeer op de werkplek versterkt door 

de gezelligste momenten: 

een paar mensen, kopjes in de hand, 

het plezier om te ontspannen en een 

moment samen te delen. 

 

De Gaia Style Ry vernieuwt het plezier 

van goed gezelschap op kantoor, 

winkel of studio: een design element 

dat de setting aangenamer maakt, 

een menu met veel mogelijke opties 

die u alle keuzevrijheid bieden die u 

ooit zou willen. 

 

 

GEZELLIGHEID,SMAAK,DESIGN: 

VERNIEUW HET PLEZIER  

VAN SAMENZIJN 
 

 

*ES versie met traditionele espresso brewer: espresso 

koffie gemaakt volgens de Italiaanse traditie. 

*ESV versie met een variable espresso brewer: dosering 

van 8 tot 13 gram. Gegarandeerd de perfecte gebrouwen 

koffie in elke wijze. 

*Pruduct layout met een koffie container van 1,3kg gevuld 

met koffiebonen en 2 instant containers voor cacao en 

melk topping. 

 

 


