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Capa		Sobre a Alban			

Nossos Produtos			

Contato

Mensagem de Boas Vindas
Antes de tudo, queremos agradecer por seu interesse em conhecer
nossos produtos.
Nossa qualidade é reconhecida no mercado graças ao acabamento
e segurança que nossos produtos oferecem. O caminho para essa
conquista passou por grande esforço, estudo e testes de desempenho.
Inovação é o nosso objetivo. Buscamos sempre a melhor tecnologia
para evitar perdas materiais ou falhas em nossos processos. Foi
essa tecnologia que nos introduziu ao ECO ONE e nossos produtos
descartáveis são biodegradáveis. Isso significa que em apenas 2 anos
ele volta como um benefício para o nosso Planeta.
Nosso compromisso é oferecer os melhores produtos de
condicionamento térmico de alimentos, feitos com a garantia de
melhor qualidade, segurança e custo.
Estamos preparados para responder a qualquer pergunta.

A Alban, desde 1989, busca a melhor qualidade em material plástico. E sempre
entendemos a importância de cuidar do nosso Planeta, isso nos presenteou com
a tecnologia ECO ONE, que permite que nosso material descartável tenha sua
biodegradação na natureza em apenas 2 anos!! Isso mesmo, não mais os 400
anos, só 2 anos!
Nossa empresa está localizada na cidade de Guarulhos, em São Paulo, possui
6.500m² de espaço para a produção e testes de tudo o que fazemos. Garantimos
excelência em qualidade e capacidade de produção, além de boa localização para
a logística.

Fale conosco. Aprecie.
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS
BANDEJAS DIVERSAS

MODELOS:

Luxo

Especial

Nossos Produtos			
Selecione o modelo
Compacta

Contato

aqui...
Gourmet

Prato Térmico

Pediatrico

Sopeira Térmica

FÁCIL DE MANUSEAR, FÁCIL DE TRANSPORTAR

CARROS DE TRANSPORTE

As bandejas térmicas de distribuição de refeição Alban são feitas de plástico ABS, extremamente robustas, possuem isolamento térmico.

TALHERES

As superfícies da bandeja são lisas e com cantos arredondados. Fáceis de limpar, não transmitem sabor ou cheiro aos alimentos. Os
descartáveis são atóxicos, usados de acordo com a especificidade do paciente, tornam a refeição mais apresentável e, com certeza, mais
higienica.

BULES E GARRAFAS

As bandejas Alban podem ser utilizadas em qualquer tipo de dieta. As bandejas utilizam o princípio de compartimentos para os vários
componentes da refeição. A divisão das bandejas garante que os componentes de refeições, quentes ou frias, permaneçam nas
temperaturas desejadas.
As bandejas Alban podem ser empilhadas com segurança e transportadas em carrinhos abertos ou fechados.

Prezamos pela qualidade, porque tudo está conectado!
Alban
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

MODELOS:

Luxo

Especial

Compacta

Gourmet

Contato

Prato Térmico

Pediatrico

Code BJ 07

Bandeja Térmica Luxo

BANDEJAS DIVERSAS

Sopeira Térmica

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

Nossa bandeja possui design exclusivo e permite empilhamento seguro;
É fabricada em plástico ABS, alta resistência e durabilidade;
Possui isolamento térmico na base e na tampa personalizada;
Material atóxico, não altera o sabor dos alimentos;
Possui local adequado para talheres, suco e sobremesa;
Personalizamos com sua logomarca em até 3 cores na tampa;
Para garantia do produto, a data de fabricação é gravada na base;
Os descartáveis tornam a refeição mais apresentável e higiênica, sua utilização é indispensável;
Possui 04 cavidades para refeições quentes e 01 cavidade externa para salada ou sobremesa;
Garantia de 2 anos para problemas de fabricação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Medidas:		
• Capacidade total:

Altura 7,60cm x Largura 34,8cm x Comprimento 37,70cm
1.360 ml

“Protege o alimento quente,
permite empilhamento seguro.”
CORES DISPONÍVEIS:
AZUL

MARFIM

VERDE
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

MODELOS:

Luxo

Especial

Compacta

Gourmet

Contato

Prato Térmico

Pediatrico

Bandeja Térmica Especial

BANDEJAS DIVERSAS

Sopeira Térmica
Code BJ 07 G

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

Possui design exclusivo que permite empilhamento seguro;
Fabricada em plástico ABS, alta resistência e durabilidade
Possui isolamento térmico na base e tampa;
Material atóxico, não altera o sabor dos alimentos;
Possui local adequado para talheres, suco e frutas;
Personalizamos com sua logomarca em até 3 cores na tampa;
Para garantia do produto, a data de fabricação é gravada na base;
Os descartáveis tornam a refeição mais apresentável e higiênica, sua utilização é indispensável;
Possui 04 cavidades para refeições quentes e 01 cavidade externa para salada ou sobremesa;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Medidas:		
• Capacidade total:

Altura 8,80cm x Largura 36,7cm x Comprimento 38,40cm
1.360 ml

“Graças à tampa maior, protege toda a refeição,
pode ser transportada em caixa box com segurança.”
CORES DISPONÍVEIS:
AZUL

MARFIM

VERDE
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

MODELOS:

Luxo

Especial

Compacta

Gourmet

Contato

Prato Térmico

Pediatrico

Code BJ 07 R

Bandeja Térmica Luxo

BANDEJAS DIVERSAS

Sopeira Térmica

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

Nossa bandeja possui design exclusivo e permite empilhamento seguro;
É fabricada em plástico ABS, alta resistência e durabilidade;
Possui isolamento térmico na base e na tampa;
Material atóxico, não altera o sabor dos alimentos;
Pode ser utilizada para todos os tipos de dieta;
Possui local adequado para talheres, suco e sobremesa;
Personalizamos com sua logomarca em até 3 cores na tampa;
Para garantia do produto, a data de fabricação é gravada na base;
Os descartáveis tornam a refeição mais apresentável e higiênica, sua utilização é indispensável;
Possui 04 cavidades para refeição quente, 01 cavidade externa para salada ou sobremesa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Medidas:		
• Capacidade total:

Altura 7,60cm x Largura 34,8cm x Comprimento 37,70cm
970 ml

“Bandeja ideal para que se evite
desperdícios de alimentos!”
CORES DISPONÍVEIS:
AZUL

MARFIM

VERDE
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

MODELOS:

Luxo

Especial

Compacta

Contato

Gourmet

Prato Térmico

Pediatrico

Bandeja Térmica Gourmet

BANDEJAS DIVERSAS

Sopeira Térmica
Code BJ 07 GO

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

Nossa bandeja possui design exclusivo e permite empilhamento seguro;
É fabricada em plástico ABS, alta resistência e durabilidade;
Isolamento térmico em espuma de poliuretano na base e na tampa.
Material atóxico, não altera o sabor dos alimentos;
A tampa, quando aberta, pode ser encaixada por debaixo do prato, serve de apoio para a refeição;
Possui local adequado para talheres, suco e sobremesa;
Personalizamos com sua logomarca em até 3 cores na tampa;
Para garantia do produto, a data de fabricação é gravada na base;
Os descartáveis tornam a refeição mais apresentável e higiênica, sua utilização é indispensável;
Possui 02 cavidades para refeições quentes e 01 cavidade externa para salada ou sobremesa;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Medidas:		
• Capacidade total:

*

Altura 7,70cm x Largura 36,3cm x Comprimento 38,10cm
1.430 ml (divisões)

Descartáveis para a Bandeja Gourmet (vendido separadamente)

* ACOMPANHA SUPORTE PARA A SOPA

“Bandeja híbrida, a refeição pode ser estilo hotelaria e,
através do suporte, oferece a opção de refeição líquida.”
CORES DISPONÍVEIS:
AZUL

MARFIM

VERDE
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

MODELOS:

Luxo

Especial

Compacta

Gourmet

Contato

Prato Térmico

Pediatrico

Code PR01

Bandeja Térmica Luxo

BANDEJAS DIVERSAS

Sopeira Térmica

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

Possui design exclusivo, permite empilhamento seguro;
Fabricado em plástico ABS, alta resistência e durabilidade;
Possui isolamento térmico na base e na tampa;
É composto por uma cavidade arredondada, com capacidade aproximada de 1.070 ml;
Para ser utilizado em todos os tipos de dieta;
Possui porta-talheres na tampa;
Utiliza material atóxico, que não altera o sabor dos alimentos;
Pode usar até 4 modelos de descartáveis (1 até 4 cavidades);
A utilização dos descartáveis é indispensável, torna a refeição higiênica e mais apresentável;
Personalizamos com sua logomarca em até 3 cores na tampa;
Para garantia do produto, a data de fabricação é gravada na base;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Medidas:		

“Versatilidade em opções de quantidade e tipos
de refeições num só produto!”
CORES DISPONÍVEIS:
AZUL

MARFIM

VERDE

Altura 7,70cm x Largura 31,0cm x Comprimento 27,90cm

Code DS01/2 CJ

Code DS 01/3 CJ

Code DS 01/4 CJT

955 ml

915 ml

840 ml

Conjunto Descartável para Prato Térmico com 2, 3 e 4 cavidades
• Fabricada em PSAI (Poliestireno alto impacto);
• Contém laudos microbiológico e de atoxidade fornecidos pelo ITAL - Instituto Tecnológico de Alimentos;
• Embalada em saco plástico, com data de fabricação e nome do fabricante;
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

MODELOS:

Luxo

Especial

Compacta

Gourmet

Contato

Prato Térmico

Pediatrico

Code PR 01 I

Prato Térmico Pediátrico

BANDEJAS DIVERSAS

Sopeira Térmica

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

Possui design exclusivo, permite empilhamento seguro;
Fabricado em plástico ABS, alta resistência e durabilidade;
Possui isolamento térmico na base e na tampa;
É composto por uma cavidade arredondada, com capacidade aproximada de 1.070 ml;
Para ser utilizado em todos os tipos de dieta;
Possui porta-talheres na tampa;
Utiliza material atóxico, que não altera o sabor dos alimentos;
Pode usar até 4 modelos de descartáveis (1 até 4 cavidades);
A utilização dos descartáveis é indispensável, torna a refeição higiênica e mais apresentável;

TAMPA

• Gravação de desenhos em UV direto na tampa, impede acúmulo de resíduos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Medidas:

“Versatilidade em opções de quantidade e tipos
de refeições. Pode ser usado em área infantil ou adulta!”
CORES DISPONÍVEIS:
AZUL

MARFIM

VERDE

Altura 7,50cm x Largura 26,90cm x Comprimento 29,50cm

Code DS01/2 CJ

Code DS 01/3 CJ

Code DS 01/4 CJT

955 ml

915 ml

840 ml

Conjunto Descartável para Prato Térmico com 2, 3 e 4 cavidades
• Fabricada em PSAI (Poliestireno alto impacto);
• Contém laudos microbiológico e de atoxidade fornecidos pelo ITAL - Instituto Tecnológico de Alimentos;
• Embalada em saco plástico, com data de fabricação e nome do fabricante;
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

MODELOS:

Luxo

Especial

Compacta

Gourmet

Contato

Prato Térmico

Pediatrico

Sopeira Térmica
Code SP 05

Sopeira Térmica

BANDEJAS DIVERSAS

CARACTERÍSTICAS

• Fabricada em plástico ABS, isolamento térmico em espuma de poliuretano na base e na tampa, alta
resistência e durabilidade;
• Mantém a temperatura da refeição por até uma hora;
• A Sopeira Térmica ALBAN possui um design exclusivo, permite um empilhamento seguro;
• Local especial para talheres, suco, torradas e sobremesa;
• Produto apropriado para dieta líquida ou pastosa;
• Composta por 1 cavidade oval;
• A tampa, quando aberta, pode ser colocada debaixo do prato. Encaixa perfeitamente, servindo de
apoio para a refeição;
• A utilização dos descartáveis é indispensável, torna a refeição mais apresentável e higiênica;
• Material atóxico, não altera o sabor dos alimentos.

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Medidas:

Altura 7,70cm x Largura 31,0cm x Comprimento 27,90cm

Code DT05

“Versatilidade em opções de quantidade e tipos
de refeições. Pode ser usado em área infantil ou adulta!”
CORES DISPONÍVEIS:
AZUL

MARFIM

VERDE

630 ml

Conjunto de descartável para Sopeira Térmica
• Fabricada em PSAI (Poliestireno alto impacto);
• Composta por 01 cavidade oval;
• Contém laudos microbiológico e de atoxidade fornecidos pelo ITAL - Instituto Tecnológico de Alimentos;
• Embalada em saco plástico, com data de fabricação e nome do fabricante;
• Capacidade total de 630 ml;
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

MODELOS:

Café-da-manhã

Nossos Produtos			
Selecione o modelo
Fast-Food

Contato

aqui...

Bandeja Lisa

Suportes

CARACTERÍSTICAS

BANDEJAS DIVERSAS

•
•
•
•

Possui design Executivo
Fabricada em plástico ABS;
Área específica para preparo e degustação dos alimentos;
Descartável para: pães, frutas, frios, bolachas, torradas,
manteiga, geleia, mel, salada de frutas, granola, mingau,
gelatina, etc. A utilização dos descartáveis é indispensável,
torna a refeição mais apresentável e higiênica;
• Cavidades para xícaras ou bules térmicos;
• Personalizamos com sua logomarca em até 3 cores na tampa;

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

CORES DISPONÍVEIS:

Bandeja de Café-da-manhã Luxo

Code BCM 12 L

AZUL

MARFIM

VERDE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LUXO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Composta por 7 cavidades;
• Dimensões:
• Altura 4,4cm
• Largura 34,6cm
• Comprimento 49,6cm
NOVA TRAVA

Bandeja de Café-da-manhã Standard Code BCM 12 P
• Composta por 3 cavidades;
• Dimensões:
• Altura 3,1cm
• Largura 25cm
• Comprimento 34,5cm

Code DS 12P

Code DS 12T

Code DS 12G

300 ml

200 ml

Embalagem Multiuso Pequena
• Fabricada em PSAI;
• Facilidade no transporte dos alimentos;
• Pode ser empilhada;
• Laudo microbiológico e de atoxidade.

NOVA TRAVA

Toalha para Bandeja café-da-manhã

Embalagem Multiuso
• Fabricada em PSAI;
• Facilidade no transporte dos alimentos;
• Pode ser empilhada;
• Laudo microbiológico e de atoxidade.

NOVO ENCAIXE

Code EBB 07

267 ml

Embalagem Multiuso
• Base transparente;
• Fabricada em PSAI;
• Facilidade no transporte dos alimentos;
• Pode ser empilhada;
• Laudo microbiológico e de atoxidade.
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

MODELOS:

Café-da-manhã

Nossos Produtos			

Fast-Food

Contato

Bandeja Lisa

Suportes
Code BL 04 FF

Bandeja Fast Food		

BANDEJAS DIVERSAS

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES

Possui design exclusivo;
Fabricada em plástico ABS;
Embaladas em caixas de papelão com 50 unidades;
Garantia de 1 ano para problemas de fabricação;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Cor Marfim;
• Dimensões:
• Altura 2,40 cm
• Largura 41,40 cm
• Comprimento 29,60 cm

BULES E GARRAFAS

“Um produto leve, não amassa, não machuca e não precisa lavar!
Ótima apresentação e totalmente higiênico!”

* Com esse produto você economiza *
• Na mão de obra
• No uso de água
• No uso de sabão
• No tempo de reposição

Code DS 04FF

1.435 ml
COR DISPONÍVEL:
MARFIM

Refil descartável para Fast Food
• Fabricada em PSAI (Poliestireno alto impacto);
• Cobre toda a extensão da bandeja;
• Contém laudos microbiológico e de atoxidade fornecidos pelo ITAL - Instituto Tecnológico de Alimentos;
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

MODELOS:

Café-da-manhã

Fast-Food

Bandeja Lisa

Contato

Suportes
Bandeja Lisa em plástico ABS

BANDEJAS DIVERSAS

Code BL 04

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES

Fabricada em plástico ABS;
Atóxico, grande durabilidade;
Material liso, cantos arredondados, fácil limpeza;
Material empilhável;
Personalizamos com sua logomarca em até 3 cores na tampa;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BULES E GARRAFAS

• 4 tamanhos diferentes (altura x largura x comprimento):
• BL 04 P =
2,40cm X 21,20cm X 31,90 cm
• BL 04 M

=

2,60 cm X 30,90 cm X 42 cm

• BL 04 G

=

2,50 cm X 32 cm X 47,20 cm

• BL 04 EG =

CORES DISPONÍVEIS:
AZUL

MARFIM

2,70 cm X 37,60 cm X 56,20 cm

VERDE
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

MODELOS:

Café-da-manhã

Nossos Produtos			

Fast-Food

Bandeja Lisa

Contato

Suportes

Suporte para Bule

BANDEJAS DIVERSAS

Code SUB-09

CARACTERÍSTICAS

• Fabricado em ABS;
• Segurança e agilidade no transporte de bules e garrafas;

CARROS DE TRANSPORTE

“Ganhe tempo com os nossos suportes.
Evite aborrecimentos com acidentes!”

ESPECIFICAÇÕES:

TALHERES

• Capacidade: 12 cavidades para Bules e Garrafas;
• Dimensões (altura x largura x comprimento):
• 4cm X 35,60cm X 49,70cm;

BULES E GARRAFAS

Suporte para Copos e Sobremesas

Code SUC-10

CARACTERÍSTICAS

• Fabricado em ABS;
• Segurança no transporte de copos;
ESPECIFICAÇÕES:

• Capacidade: 23 cavidades para copos;
• Dimensões (altura x largura x comprimento):
• 4cm X 35cm X 55cm;
Suporte para alimentação na cama

Code SUP-11

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•

Bandeja lisa em plástico ABS, com estrutura em aço inox;
Fácil manuseio, leve e prática;
Possui trava de segurança;
Acomoda toda a linha de produtos Alban

ESPECIFICAÇÕES (altura x largura x comprimento):

• SUP 11 I G: 28,50 cm x 32 cm x 47,20 cm
• SUP 12 I EG: 26 cm x 37,60 cm x 56,20 cm
CORES DISPONÍVEIS:
MARFIM
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS
BANDEJAS DIVERSAS
CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

MODELOS:

Café-da-manhã

Nossos Produtos			

Fast-Food

Bandeja Lisa

Contato

Suportes

Suporte Luxo

Code SUP-14L

CARACTERÍSTICAS

• Fabricado em ABS;
• Composto por cavidades para copo de suco, sobremesa, talheres, descartável para refeição,
descartável para salada e sobremesa;
• A data de fabricação é gravada, para garantia do produto;
• Acompanha adesivo na bandeja com cola atóxica, com as instruções de uso do produto;
• A utilização dos descartáveis é indispensável, torna a refeição mais apresentável e higiênica.
ESPECIFICAÇÕES:

• Dimensões (largura x comprimento)
• 32,80 cm X 43,60 cm
Suporte Standard

Code SUP-14S

CARACTERÍSTICAS

• Fabricado em ABS
• Composto por cavidades para copo de suco, sobremesa, talheres, descartável para refeição
ESPECIFICAÇÕES:

• Dimensões (largura x comprimento):
• 32,8 cm X 41,1 cm

Facilitador para BD 14 e BDL 15

Code FAC

Suporte para porcionamento dos alimentos,
evitando queimar as mãos.
Higiênico, não tendo contato com os alimentos.
ESPECIFICAÇÕES (altura x largura x comprimento):

• 2,50 cm x 22,40 cm x 22,20 cm
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS
BANDEJAS DIVERSAS
CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

MODELOS:

Abertos

Nossos Produtos			

Fechados

Selecione o modelo

Contato

aqui...

Térmicos

CARROS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS
Entregar as refeições de forma silenciosa, sem esforço e com segurança, deve ser o objetivo de toda empresa que dispõe desse serviço,
para isso, oferecemos os carros de transporte de alimentos Alban.
Pronto para uso, é fácil de manobrar e também de manter sua limpeza. Os rodízios, maciços, evitam bloqueio das rodas e permitem fluxo
natural de movimento do carro.
Temos opções para atender às quantidades de bandejas que a sua empresa necessita. Caso precise de produto específico, conte com
nossa equipe de técnicos, preparados para te auxiliar em seu projeto.
Pensamos no paciente, porque tudo está conectado.
Alban
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

MODELOS:

Abertos

Nossos Produtos			

Fechados

Contato

Térmicos
Carro de Transporte Aberto

BANDEJAS DIVERSAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (CA 153 P)

•
•
•
•
•

Estrutura em tubo, sobre 04 rodízios maciços de 4 polegadas (02 fixos e 02 giratórios);
Distância de 35,5 cm entre as prateleiras;
Área útil interna da prateleira:
Comprimento 79,5cm x Largura 50cm
Capacidade de carga por prateleira: 40 kg;
Capacidade de transporte de bandejas:
• 24 SP 05 | 24 PR 01 | 24 BJ 07
• Dimensões (Altura x Largura x Comprimento):
• 113,5 cm x 50 cm x 79 cm
• Peso 15,4 kg

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (CA 153 G)

•
•
•
•
•

Estrutura em tubo, sobre 04 rodízios maciços de 6 polegadas (02 fixos e 02 giratórios);
Distância de 35,5 cm entre as prateleiras;
Área útil interna da prateleira:
Comprimento 110cm x Largura 65cm
Capacidade de carga por prateleira: 30 kg;
Capacidade de transporte de bandejas:
• 48 SP 05 | 48 PR 01 | 24 BJ 07
• Dimensões (Altura x Largura x Comprimento):
• 117,5 cm x 65 cm x 114 cm
• Peso 21,40 kg

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•

Higiênico, Durável, Resistente a riscos;
Feito em aço inox padrão AISI 304 escovado, liga 18-8
Base das prateleiras no formato diamante;
Possui tampo com reforço estrutural, evita trepidações durante o manuseio e facilita a higienização;
Para-choque rotativo de borracha nos 4 cantos;
Possui identificação por gravação química com modelo, ano de fabricação, série e contato para assistência;
Os rodízios são blindados - não pegam sujeiras ou cabelos.
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS
BANDEJAS DIVERSAS
CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

MODELOS:

Abertos

Nossos Produtos			

Fechados

Contato

Térmicos
Carro de Transporte Fechado		

CODE CF 203 CAP 22

CARACTERÍSTICAS

• Material:
• Construído em aço inox padrão AISI 304 liga 18-8 escovado;
• 02 portas em aço inox com super imãs
• Estrutura reforçada, montada sobre 06 rodízios (02 fixos e 04 giratórios) de 6 polegadas;
• As rodas são maciças e macias, facilitam manobras, curas e estacionamento;
• Abertura das portas em 180º, facilidade na passagem e distribuição das refeições;
• O Puxador em tubo de aço inox, diâmetro de 1 polegada e parede de 1,2 mm para manuseio e
dirigibilidade;
• 20 pares de cantoneiras internas (acomodam as Bandejas ALBAN para que não fiquem soltas);
• Possui para-choque de proteção meia cana, fácil higienização, não quebra e não solta, em toda a volta;
• Varanda de aço inox na parte superior do carro 1/4 Maciço
• Dimensões (Altura x Largura x Comprimento):
• 122 cm x 86,5 cm x 59 cm
• Peso 57,4 Kg
• Espaços entre prateleiras:
• Primeira prateleira = 18 cm
• Demais prateleiras = 9,5 cm
• Capacidade de bandejas
• 22 Bandejas ou
• 44 Pratos Térmicos / Sopeiras
• Assistência técnica permanente
• Opcionais
• Lixeira na parte abaixo do timão;
• Freio;
• Envelopamento com tema infatil - gravação química.
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS
BANDEJAS DIVERSAS
CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

MODELOS:

Abertos

Nossos Produtos			

Fechados

Contato

Térmicos
Carro de Transporte Fechado

CODE CF 203 CAP 33

CARACTERÍSTICAS

• Material:
• Construído em aço inox padrão AISI 304 escovado;
• 02 portas em aço inox com super imãs
• Abertura das portas em 180º, facilidade na passagem e distribuição das refeições;
• Estrutura reforçada, montada sobre 06 rodízios (02 fixos e 04 giratórios) de 6 polegadas;
• As rodas são maciças e macias, facilitam manobras, curas e estacionamento;
• Possui para-choque de proteção meia cana, fácil higienização, não quebra e não solta, em toda
a volta;
• Varanda de aço inox na parte superior do carro
• Dimensões (Altura x Largura x Comprimento):
• 122 cm x 124 cm x 59,50 cm
• Peso 77 Kg
• Capacidade de bandejas
• 33 Bandejas
• 66 Pratos Térmicos / Sopeiras
• Assistência técnica permanente
• Opcionais
• Lixeira na parte abaixo do timã;
• Freio;
• Envelopamento com tema infatil.
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS
BANDEJAS DIVERSAS
CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

MODELOS:

Abertos

Nossos Produtos			

Fechados

Contato

Térmicos
Carro de Transporte Fechado

CODE CF 203 CAP 33

CARACTERÍSTICAS

• Material:
• Construído em aço inox padrão AISI 304 escovado;
• 04 portas, com puxadores em aço inox e batente imantado
• Acesso pelos lados direito e esquerdo - não atrapalha a circulação no corredor;
• Puxador dos dois lados em tubo de aço inox com diâmetro de 1 polegada e parede de 1,20
mm para manuseio e dirigibilidade
• Estrutura reforçada, montada sobre 06 rodízios (02 fixos e 04 giratórios) de 6 polegadas;
• As rodas são maciças e macias, facilitam manobras, curas e estacionamento;
• 06 pares de cantoneiras internas em cada coluna, que acomodam os produtos Alban para que
não fiquem soltos criando barulhos desnecessários
• Possui para-choque de proteção, fácil higienização;
• Varanda de aço inox na parte superior do carro
• Dimensões (Altura x Largura x Comprimento):
• 107 cm x 78,5 cm x 125 cm
• Peso 83,40 Kg
• Capacidade de bandejas
• 64 Pratos Térmicos / Sopeiras
• 32 Bandejas
• Acompanha 04 bandejas lisas, tamanho G.
• Assistência técnica permanente
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS
BANDEJAS DIVERSAS
CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

MODELOS:

Abertos

Nossos Produtos			

Fechados

Contato

Térmicos
CODE CF 203 TRTM

Carro de Transporte Fechado
CARACTERÍSTICAS

• Material:
• Construído em aço inox
• Com varanda
• Compartimentos quente e frio
• Com 6 rodas de 4’’, sendo 2 fixas e 4 giratórias, facilitando curvas e estacionamento
• Com timão dos dois lados

Modelo térmico mais baixo do mercado
• Silencioso;
• Capacidade:
• Quente: 32 bandejas
• Fria:		
11 bandejas
• Tensão: 		
220V
• Consumo:
1300/hora (1,3kw)
• Quente: 700 W/hora
• Fria:
440W/hora
• Peso: 130 (aproximadamente)
• Dimensões (Altura x Largura x Comprimento):
• 135 cm x 59 cm x 156 cm
• Peso 150 Kg
• Opcional
• Lixeira;
• Freio
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Capa		Sobre a Alban			

Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS
BANDEJAS DIVERSAS

Nossos Produtos			

Contato

MODELOS:
Luxo
Garfo Luxo

Faca Luxo

Colher Luxo

Colher Sobremesa Luxo

CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

Fabricados em poliestireno 100% virgem;
Apresentável, prático e econômico.
Garfo Standard

Faca Standard

Colher Standard

Colher Sobremesa Standard

Standard
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Produtos
BANDEJAS TÉRMICAS

Nossos Produtos			

Contato

MODELOS:

BANDEJAS DIVERSAS
CARROS DE TRANSPORTE
TALHERES
BULES E GARRAFAS

Bule Térmico

Garrafa Térmica Mini Garbo

•
•
•
•
•
•
•
•

• Garrafa Térmica para líquidos quentes ou frios;
• Resistente e versátil.
• Caixa com 6 unidades, disponível nas cores:
• Branca - G53420
• Preta - G50146
• Capacidade: 250 ml;

Fabricado em PP (Polipropileno);
Pode ser levado ao microondas por 2 minutos;
Empilhável, facilita o armazenamento;
Fácil higienização;
Não quebra e não amassa;
Pode ser personalizado com sua logomarca;
Possui reposição de peças;
Capacidade: 320 ml;

Garrafa Térmica Mini Termo
•
•
•
•

Garrafa Térmica para líquidos quentes ou frios;
Resistente e versátil.
Caixa com 12 unidades;
Capacidade: 270 ml;
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Capa		Sobre a Alban			

Nossos Produtos			

Contato

Contato
A Alban desenvolve produtos para sua necessidade.
Fale conosco e conte com nossa expertise.
Telefone: +55 11 2020-4500
www.alban.com.br
contato@alban.com.br

Alban - Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas
Rua Caminho Quinze, 201 - Água Chata / Bonsucesso
CEP: 07251-005, Guarulhos, SP - Brazil

QUALIDADE • INOVAÇÃO • COMPROMISSO
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