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BTV Cátalogo Hotel

Na BTV trabalhamos para proteger o meio ambiente, desenvolvendo produtos 
eficientes e sustentáveis   ao longo do seu ciclo de vida.

Conseguimos reduzir nossa pegada de carbono em 19% no último ano, 
priorizando o uso de fontes renováveis   de energia em nossas operações.

A BTV também é membro ativo da plataforma COEPLAN, uma aliança de empresas 
aragonesas que subscrevem e apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
previstos na Agenda 2030 das Nações Unidas e que pretendem ter um impacto 
positivo na sociedade e no planeta promovendo um baixo carbono economia e circular.

Nosso compromisso com as gerações futuras é tão real quanto nosso histórico.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

• Serviço prestado a nível mundial a partir dos nossos 
centros situados em Espanha, na China, no México e 
na República Dominicana. 

• A sede e a fábrica de Saragoça estão certificadas com 
a ISO9001 e a ISO 14001.

• Atendimento pós-venda realizado pelos nossos 120 
serviços técnicos em Espanha e Portugal, tal como 
nas principais zonas turísticas do mundo. 

“Afiançados por mais de 40 anos de 
experiência na indústria hoteleira”

Restrição de
certas Substâncias
Perigosas em 
equipamentos
elétricos e eletrónicos

Prémio Piloto 
à Excelência 

Logística

Membros da 
Associação de 
Empresas de 

Segurança AES

Associação Europeia 
de Sistemas de 

Segurança

Líderes no crescimento 
empresarial 2017

Selo RSA+ de 
Responsabilidade Soial de 

Aragão

desde 1962
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BTV Catálogo Hotel

A experiência acumulada durante as 
mais de quatro décadas de trabalho no 
setor hoteleiro, permite-nos detetar as 
necessidades dos establecimentos a nível 
de segurança e equipá-los com as melhores 
soluções.

A nossa aposta no mercado internacional permitiu-nos assentar uma sólida rede de produção, 
distribuição e assistência técnica, que comença nos 18 000 m2 de fábrica da nossa sede central 
em Saragoça e estendese até ao mercado asiático, onde se situa a nossa planta de Jiaxing, na 
China. 

Consolidamos nossa presença no mercado americano com uma sede na República Dominicana 
e outra em Cancún, no México, dois pontos estratégicos para atender as áreas mais turísticas 
da América Latina.

O segredo do nosso sucesso está no esforço que 
realizamos para inovar, na sustentabilidade, na 

responsabilidade social e no compromisso de qualidade.

Junto com cofres, minibares e acessórios para hotel, fechaduras eletrônicas e controle de 
acesso para hotéis e apartamentos de férias completam a linha de produtos para o setor. A BTV 
está sempre atenta às soluções exigidas pelos nossos clientes, que valorizam a qualidade dos 
nossos produtos e o serviço pós-venda completo que oferecemos: temos mais de uma centena 
de serviços técnicos em Espanha, Portugal e nos principais pontos turísticos internacionais.

Os produtos 
BTV espalhados 
pelo mundo 
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APRESENTAÇÃO BTV

Hard Rock Hotel 
Cancún (México)

Gran Evenia Panamá Hotel
Panamá City (Panamá)

Hilton Porto Gaia 
Porto (Portugal)

Iberostar Selection Anthelia
Santa Cruz de Tenerife 

(Espanha)

Hotel Meliá Castilla
 Madrid (Espanha)

Eurostars Aliados
Porto (Portugal)

Hotel B&B Tarragona Urbis Centro 
Tarragona (Espanha)

Hotel Cidnay
Santo Tirso (Portugal)

Eurostars Guadalquivir 
Sevilla (Espanha)
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BTV Catálogo Hotel

FECHADURAS 
ELETRÓNICAS
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FECHADURAS ELETRÓNICAS

CATALONIA SANTO DOMINGO (Santo Domingo, República Dominicana)

VIVA WYNDHAM AZTECA (Playa del Carmen, México)

BRONCEMAR BEACH SUITES HOTEL (Fuerteventura, Espanha)

PROJETOS DE REFERÊNCIA
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BTV Catálogo Hotel

Control desde software
Gestão através de aplicativo
Managed throug software

Contraseña
Senha
Password

3 Llaves de emergencia
3 Chaves de emergência
3 Emergency keys

Gestión de usuarios
Gerenciamento de usuários
User management

User 1

User 2

User 3

Bloqueo automático
Bloqueio automático
Auto lock

4 pilas AA
4 pilhas AA
4 AA batteries

Manilla libre
Alça livre
Free handle

Pestillo antipánico
A
S

DEFINITIVOS (4x2)

Control desde software
Managed throug software

Contraseña
Password

3 Llaves de emergencia
3 Emergency keys

Gestión de usuarios
User management

User 1

User 2

User 3

Bloqueo automático
Auto lock

4 pilas AA
4 AA batteries

Manilla libre
Free handle

Pestillo antipánico
S

Alerta batería baja
Low battery alert

Control desde software
Managed throug software

Clave numérica
Numerical key

3 Llaves de emergencia
3 Emergency keys

Gestión de usuarios
User management

User 1

User 2

User 3

Bloqueo automático
Auto lock

4 pilas AAA
4 AAA batteries

Pestillo antipánico
Antipanic latch

Alerta batería baja
Low battery alert

SENATOR

Control desde software Gestión de usuarios Clave numérica

Pestillo antipánico Llave mecánica de 
emergencia Alerta batería baja 4 pilas AAA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

.............

.............

.............

.............
.............
.............
.............

Tarjeta RFID

SENATOR

Contrôle depuis logiciel Gestion des usagers Code numérique

Verrou anti-panique Clé mécanique         
d’urgence Alerte batterie faible 4 piles AAA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

............. Carte RFID

LUX

Control desde software
Gestión de usuarios a 
través de software Manilla libre

Pestillo antipánico Llave mecánica de 
emergencia Alerta batería baja 4 pilas AAA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

............. Tarjeta RFID

LUX

Contrôle depuis logiciel
Gestion des usagers 
via le logiciel Poignée libre

Verrou anti-panique Clé mécanique 
d’urgence Alerte batterie faible 4 piles AAA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

............. Carte RFID

SENATOR

Controlado com software Gestão de utilizadores Código numérico

Ferrolho antipânico Chave mecânica         
de emergência Alerta bateria fraca 4 pilhas AAA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

............. Cartão RFID

LUX

Controlado com software Gestão de utilizadores Puxador livre

Ferrolho antipânico Chave mecânica         
de emergência Alerta de bateria fraca 4 pilhas AAA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

............. Cartão RFID

HERMES

Control desde software
Gestión de usuarios a 
través de software Manilla libre

Pestillo antipánico Llave mecánica de 
emergencia Alerta batería baja 4 pilas AA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

............. Tarjeta RFID

Características 

• Circuito eletrónico tropicalizado para evitar a oxidação em 
ambientes com níveis elevados de humidade.

• Sistema de auditoria com capacidade para registrar até 1000 
eventos incluindo aberturas com a chave de emergência.

• Software disponível em vários idiomas. Modalidade stand 
alone ou base de dados centralizada.

• Opcional: usar o software de gestão para enviar ao 
telemóvel do hóspede a chave eletrónica para que possa 
abrir a fechadura com Bluetooth.

• Puxador anti-manipulação com giro livre, evita forçar a 
abertura com alavanca. Puxador reversível para abrir do 
lado esquerdo ou direito.

• Fechadura mecânica de emergência com a opção de colocar 
cilindro de perfil europeu. 

• Indicador luminoso verde que se acende ao realizar qualquer 
ação na fechadura.

SpiritCOLEÇÃO

SÉRIE LUX

Fechadura eletrónica com tecnologia de RFID, com 
corpo maciço e tiradores de aço inoxidável AISI304. 
Versão BASIC disponível apenas para a renovação de 
escudetes, mantendo o ferrolho existente. 

SÉRIE LUX

Quer ver como 
funciona?

OPÇÃO

ABERTURA

BLUETOOTH
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FECHADURAS ELETRÓNICAS

Fechadura mecânica de emergência oculta 
na tampa frontal.

Lingueta interior antipânico. Retrai-se 
automaticamente quando a porta se abre 
por dentro.

É possível configurar o desbloqueio 
através do software.

O sistema de antifricção 
torna-a mais dilenciosa 
e a ligueta anti-cartão 
impede que seja aberta 
com esta técnica.

Dispõe de sensor 
de deteção de porta 
encostada.

Ferrolho EURO

A
45

60

B 85
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BTV Catálogo Hotel

Control desde software
Gestión de usuarios a 
través de software Manilla libre

Pestillo antipánico Llave mecánica de 
emergencia Alerta batería baja 4 pilas AAA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

............. Tarjeta RFID

LUX

Control desde software
Gestión de usuarios a 
través de software Manilla libre

Pestillo antipánico Llave mecánica de 
emergencia Alerta batería baja 4 pilas AA

User 1

User 2

User 3

.............

.............

............. Tarjeta RFID

HERMES

Control desde software

Gestión de usuarios a 
través de software

User 1

User 2

User 3

Pestillo antipánico

Llave mecánica de 
emergencia

.............

.............

............. Tarjeta RFID

Manilla libre

Alerta batería baja

4 pilas AA

Contrôle depuis logiciel

Gestion d’usagers via
logiciel

User 1

User 2

User 3

Verrou anti-panique

Clé mécanique
d’urgence

.............

.............

............. Carte RFID

Poignée libre

Alerte batterie 
faible

4 piles AA

Controlado com software

Gestão de utilizadores
através do software

User 1

User 2

User 3

Lingueta antipânico

Chave mecânica
de emergência

.............

.............

............. Cartão RFID

Puxador livre

Alerta bateria fraca

4 pilhas AA

¿Quer ver como 
funciona?

SÉRIE HERMES

Características

• Ferrolho de alta segurança ANSI com trinco de 3 pontos com 
mecanismo antifricção e anti-cartão em aço inoxidável. 

• Circuito eletrónico tropicalizado para evitar a oxidação em 
ambientes com níveis elevados de humidade..

• Sistema de auditoria com capacidade para resistar até 1000 
eventos incluindo aberturas com a chave de emergência. 

• Software disponível em vários idiomas. Modalidade stand 
alone ou base de dados centralizada.

• Opcional: usar o software de gestão para enviar ao 
telemóvel do hóspede a chave eletrónica para que possa 
abrir a fechadura com Bluetooth.

• Puxador anti-manipulação com giro livre, evita forçar a 
abertura com alavanca.

• Fechadura mecânica de emergência. 

• Acabamento preto ou aço inoxidável.

Fechadura eletrónica com tecnologia de RFID, com 
embelezador frontal e tiradores fabricados em aço 
inoxidável AISI304. Ideal para substituir as antigas 
fechaduras. Cobre as marcas da maioria dos modelos 
de fechaduras do mercado. 

Indicador luminoso que se acende 
ao realizar qualquer ação na 
fechadura.

OPÇÃO

ABERTURA

BLUETOOTH
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FECHADURAS ELETRÓNICAS

Dispõe de fechadura mecânica de 
emergência oculta atrás de aba da parte 
frontal.

Lingueta i nterior antipânico.

Retrai-se automaticamente quando a porta 
se abre por dentro.

Abertura programável mediante cartão.

ANSI Thin

A lingueta antifricção 
reduz a zona de contato 
e a lingueta anti-cartão 
impede que seja aberta 
com esta técnica.
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BTV Catálogo Hotel

Sistema multiutilizador para controlar e administrar os acessos 
da BTV Lock System.

Permite a integração com PMS:

* Está certificado por Oracle

* Amadeus, Logus (Libra), etc. através da interface TCP/IP.

* Outros PMS integráveis através SDK.

Administra o check-in e o check-out dos hóspedes.

Permite establecer horários de abertura, administra turnos 
de funcionários e controla todas as operações realizadas nas 
fechaduras.

O software que administra o controlo de acessos
Sistema de encriptação de cartões únicos para cada hotel.

Permite instalar a base de dados num servidor (MSSQL)
Windows ou Linux.

Pode integrar-se com outros serviços do hotel, como a gestão 
dos consumos, TV, cofres-fortes, etc. 

Windows Xp ou superior.

Pode ser integrado nos quiosques de auto check-in.

Idiomas disponíveis:

Equipamento único

Modo autónomo do utilizador

Vários equipamentos 
sincronizados com o 
servidor

SOFTWARE SMARTWAY

12 



FECHADURAS ELETRÓNICAS

Antena

Os cartões de proximidade BTV utilizam a tecnologia 
RFID com armazenamento de informação encriptada 
para evitar usos fraudulentos.

Os cartões estão agrupados em diferentes níveis para 
administrar as autorizações de acesso: 

• Cartão Master: Pode abrir todas as fechaduras 
do sistema sem limitações de horário, incluindo 
a lingueta. Por norma, é usado em situações de 
emergência e pertence ao diretor do hotel.

• Cartão de edifício: pode abrir as fechaduras de todo 
o edifício. Pertence ao diretor-geral

• Cartão de planta: pode abrir as fechaduras de 
uma planta. Estes cartões são usados pela equipa de 
limpeza (um cartão pode abrir várias plantas e pode 
estabelecer as horas de abertura).

• Cartão de hóspede: pode abrir o quarto onde o 
hóspede se aloja, durante um mperíodo determinado 
de tempo.

• Cartão multiporta: permite atribuir até 80 portas, 
por separado.

• Cartão multipropósito: podem ser criados cartões 
para administrar diferentes serviços, como a 
abertura de portas, caixas-fortes, elevador, consumos 
realizados no hotel, etc.

Está disponível a opção para 
personalização dos cartões.

Codificador com um desenho compacto que deteta 
automaticamente os cartões.

Leitor e gravador de cartões por proximidade.

Conecta-se ao PC através de uma ligação USB.

CODIFICADOR DE CARTÕES

*Modelo para as versões ‘Cartão’ e ‘Cartão Bluetooth’.

Cartão de proximidade

Estão disponíveis pulseiras e 
porta-chaves de proximidade, para 

se adaptar a qualquer situação.

Chip
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BTV Catálogo Hotel

  Opcional    Disponível 

• CARTÃO: a fechadura abre-se com um cartão de proximidade com a tecnologia de RFID.

• CARTÃO E CÓDIGO NUMÉRICO: a fechadura pode abrir-se com o cartão ou com um código numérico 
gerado previamente e enviado ao hóspede para que possa aceder às instalações sem necessidade de 
fazer o check-in.

• CARTÃO E BLUETOOTH: a fechadura pode abrir-se com o cartão ou com Bluetooth. Também se pode 
administrar as fechaduras com o Bluetooth.

VERSÕES / OPÇÕES

SOFTWARE SMARTWAY

SISTEMAS DE ABERTURA

FECHADURAS SISTEMAS DE GESTÃO CARTÃO RFID BLUETOOTH

LUX

PLATAFORMA WEB

HERMES

14 



FECHADURAS ELETRÓNICAS

O sistema de gestão hoteleira BTV LOCK SYSTEM tem por base a tecnologia de RFID ou identificação 
por radiofrequência, com abertura mediante cartão de proximidade, sem contato e, opcionalmente, 
através de Bluetooth.

Com base nesta tecnologia, a BTV oferece diferentes modelos de fechaduras eletrónicas fabricadas 
em aço inoxidável e cuidadosamente desenhadas para se adaptarem a qualquer espaço, graças 
aos diferentes acabamentos.

As fechaduras eletrónicas BTV complementam-se com uma série de acessórios e elementos 
que fazem do controlo de acessos uma experiência completa. O Software SmartWay permite 
administrar todas as fechaduras a partir da receção do hotel, así como, os cartões de acceso 
programáveis, os codificadores de cartões, os comandos sem fios para realizar auditorías em 
qualquer sítio do hotel, os economizadores de energia para instalar nos quartos ou os dispositivos 
para o controlo de acesso às zonas comuns através da mesma tecnologia.

BTV LOCK SYSTEM

Veja o vídeo das nossas                     
fechaduras eletrónicas

CODIFICADOR 
DE CARTÕES

CONTROLO DE 
ACESSOS

SOFTWARE

BLUETOOTH
(opcional)

FECHADURA 
RFID

ECONOMIZADOR 
DE ENERGIA

COMANDO SEM 
FIOS

CARTÃO
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BTV Catálogo Hotel

COFRES-FORTES
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COFRES-FORTES

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE Y OPÇÕES
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BTV Catálogo Hotel

SÉRIE ARUBA

SpiritCOLEÇÃO

SÉRIE ARUBA

Características

• Trancas: 2 x Ø20 mm.

• Abertura da porta 180º.

• Espessura da porta: 6 mm.

• Espessura do corpo: 2 mm.

• Orifícios para a ancoragem na base e fundo.

• Código de utilizador: 4 a 6 dígitos.

• Código de emergência: 6 dígitos.

• Auditoria: mais de 200 eventos (abertura e fecho).

• Fechadura de emergência de segurança.

• Teclado retroiluminado.

• Alimentação: 4 pilhas AA (1,5 V).

• Tomada exterior de emergência:  
Porto USB situado na parte inferior do teclado.

• Indicações de uso no teclado.

Mod. 15Mod. 10

Modelos

DIMENSÕES (alt x larg x prof)mm

- Exterior: 192 x 360 x 270 

- Interior: 180 x 335 x 215 

PESO 10 Kg

DIMENSÕES (alt x larg x prof)mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 

- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

COMANDO DE AUDITORÍA
Permite aceder à informação das últimas 200 
aberturas, fechos, tentativas falhadas de fecho e 
tentativas de abertura com código errado. 

Aruba 15 preto

18 



COFRES-FORTES

Incluído de série 

Opções 

Acabamentos

Preto Branco

Ecrã 
display

Luz  
interior

Regulável 
com 

impressora

Abertura 
motorizada

Auditoria  
no ecrã

Auditoria no 
computador 

com o 
comando CEU

Impressora 
para 

auditoria em 
papel

Tomada 
interior

Tomada com 
USB

Aruba 15 branco

Detalhe do teclado retroiluminado.

Auditar com mais de

200 eventos 
(aberturas e fechamentos)

Detalhe do parafusos.

19
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BTV Catálogo Hotel

Modelos

SÉRIE CAPRI

Incluído de série 

Opciones 

Preto

Auditoria no 
computador 

com o 
comando 

CEU

Ecrã display Luz  
interior

Abertura 
motorizada

Auditoria no 
ecrã

ABERTURA SEM CONTATO
Pode programar a abertura 
com qualquer cartão com 
contactless, incluindo 
cartões de transporte ou 
bancáricos.

Características

• Abertura sem contato: pode abrir-se com qualquer 
cartão com contactless, incluindo os cartões multibanco 
ou de transporte.

• Opção de abertura em dois passos: cartão e código..

• Trancas: 2 x Ø13 mm.

• Espessura da porta: 6 mm.

• Espessura do corpo: 1,5 mm.

• Orifícios para a ancoragem na base e fundo.

• Código de utilizador: 3 a 6 dígitos.

• Código de emergência: 6 dígitos.

• Auditoria: até 100 eventos.

• Fechadura de emergência.

• Teclado retroiluminado.

• Alimentação: 4 AA pilhas (1,5 V).

• Tomada exterior de emergência: USB 5V.

• Indicações de uso no teclado.

Acabamentos

Mod. 15

Modelos

DIMENSÕES (alt x larg x prof) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 

- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

SpiritCOLEÇÃO

SÉRIE CAPRI

COMANDO DE AUDITORIA
Permitem configurar o 
cofres-fortes e podem 
efetuar aberturas de 
emergência.

Tomada 
interior

Tomada com 
USB

Mod. 15     COD. 10128
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COFRES-FORTES

Modelos

PretoBranco

SÉRIE IBIZA

Características

• Trancas: 2 x Ø20 mm giratórias.

• Espessura da porta: 6 mm.

• Espessura do corpo: 1,5 mm.

• Orifícios para a ancoragem na base e fundo.

• Código de utilizador: 4 / 6 dígitos.

• Código de emergência: 8 dígitos.

• Auditoria: 315 eventos (abertura e fecho).

• Fechadura de emergência.

• Alimentação: 4 pilhas AA (1,5 V).

• Tomada de corrente exterior de emergência: pilha 6LR61A (9V). 

• Indicações de uso na parte frontal.

Incluído de série

Opções

Acabamentos

Mod. 10 Mod. 15

DIMENSÕES 
(alt x larg x prof) mm

- Exterior: 192 x 360 x 270 

- Interior: 180 x 335 x 215 

PESO 9 Kg

DIMENSÕES 
(alt x larg x prof) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 

- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

Ecrã display Abertura 
motorizada

Luz  
interior

Auditoria no 
ecrã

Auditoria 
com 

impressora

Impressora 
para 

auditoria em 
papel

Tomada com 
USB

Tomada 
interior
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BTV Catálogo Hotel

Características

• Acabamento: Preto e branco.

• Trancas: 2 x Ø20 mm.

• Espessura da porta: 4 mm.

• Espessura do corpo: 1,5 mm.

• Orifícios para a ancoragem na base e fundo.

• Código de utilizador: 4 / 6 dígitos.

• Código de emergência: 6 dígitos.

• Auditoria: 125 eventos (aberturas).

• Fechadura de emergência.

• Alimentação: 4 pilhas  AA (1,5 V).

COMANDO DE AUDITORIA
Permitem configurar o 
cofres-fortes e podem 
efetuar aberturas de 
emergência.

SÉRIE BALI

Incluído de série

Opções

Auditoria no 
computador 

com o 
comando CEU

Tomada 
interior

Auditoria no 
ecrã

Ecrã display Luz interiorAbertura 
motorizada

Modelos

DIMENSÕES (alt x larg x prof) mm

- Exterior:  192 x 360 x 270

- Interior:  180 x 335 x 215

PESO 9 Kg

DIMENSÕES (alt x larg x prof) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 

- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

Mod. 10 Mod. 15

PretoBranco

Acabamentos

Bali 15 Preto

Bali 15 branco

Tomada com 
USB
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COFRES-FORTES

SÉRIE ALPHA

Características

• Trancas: 2 x Ø20 mm.

• Espessura da porta: 4 mm.

• Espessura do corpo: 1,5 mm.

• Orifícios para a ancoragem na base e fundo.

• Maçaneta de abertura + teclado.

• Código de utilizador: 2 a 6 dígitos.

• Código de emergência: 6 dígitos.

• Fechadura de emergência.

• Alimentação: 4 pilhas AA (1,5 V).

• Acabamento: Antracite.

Opções

Modelos
Laptop

DIMENSÕES (alt x larg x prof) mm

- Exterior: 200 x 400 x 400 

- Interior: 190 x 390 x 340 

PESO 9,6 Kg

Tomada 
interior

Aluguer 
com chave 

interior

Mod. 25

DIMENSÕES (alt x larg x prof) mm

- Exterior: 250 x 350 x 250 

- Interior: 240 x 340 x 190 

PESO 8,5 Kg

Laptop    Cód. 10924
Laptop com chave de ativação Cód. 10925

Mod. 25    Cód. 10918

Alpha 25 

Alpha Laptop

Tomada com 
USB
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SÉRIE TK

SÉRIE MALLORCA

Características

• Fecho com lingueta.

• Espessura da porta: 6 mm.

• Espessura do corpo: 1,5 mm.

• Orifícios para a ancoragem na base e fundo.

• Fechadura com chave de pontos + amaestramento.

• Acabamento: Antracite.

Características

• Trancas: 1 x Ø20 mm.

• Espessura da porta: 6 mm.

• Espessura do corpor: 2 mm.

• Orifícios para a ancoragem na base e fundo.

• Fechadura extraível com chave de pontos para que o hostel 
possa oferecer ao hóspede o serviço de aluguer do cofre.

• Indicações de uso na porta.

• Acabamento: Preto.

Mod. 10

Mod. 15

Mod. 15

Opções

Opções

Modelos

DIMENÇÕES (alt x larg x prof) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 

- Interior: 180 x 426 x 295 

PESO 12 Kg

Modelos

DIMENSÕES (alt x larg x prof) mm

- Exterior: 192 x 360 x 270 

- Interior: 180 x 335 x 215 

PESO 9 Kg

DIMENSÕES (alt x larg x prof) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 

- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

Incluído de série

Fechadura 
amestrada

Fechadura 
amestrada

Tomada 
interior

Tomada 
interior

Tomada com 
USB

Tomada com 
USB
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BALI ARUBA

IBIZA ARUBA

COFRES-FORTES

TOMADA INTEGRADA   
Universal

Ideal para carregar o telemóvel, o tablet, o computador portátil ou a máquina fotográfica. 

O cofre-forte funciona com pilhas e no seu interior foi instalada uma tomada universal, que se alimenta 
através da rede elétrica do hotel, para a qual se inclui um fio de 91 cm de comprimento (sem conector para 
a tomada incorporada). 

Esta opção está disponível em todass as séries de cofres-fortes. 

TOMADA INTEGRADA   
Universal com USB

Por ser composto por um plugue universal e duas portas USB, o hóspede pode carregar três dispositivos ao 
mesmo tempo.  

O plugue está localizado na parte inferior do cofre. Inclui um fio com 91 cm de comprimento, sem 
conector para a tomada.

Esta opção está disponível em todass as séries de cofres-fortes. 

Sem pilhas: coffres-fortes mais amigos do ambiente.

KIT COMANDO CEU

Facilita a gestão e configuração do cofre-forte.

IMPRESSORA PARA AUDITORIA

Isso torna a auditoria fácil de ver. Compatível com papel padrão 58mm.

Opções de equipamento
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BTV Catálogo Hotel

MINIBARES
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MINIBARES

São três as tecnologias mais solicitadas para os minibares: 
absorção, termoabsorção e compressor.

Cada tecnologia tem características que se adaptam a umas 
necessidades específicas. É fundamental conhecê-las para 
escolher modelo de minibar que mais se adapta às suas 
necessidades. A escolha correta garante um rendimento ótimo.

Tecnologia compressor

Sistema que arrefece mais rápido. Indicado para climas quentes. 
Através da compressão de fluidos num circuito fechado, o 
interior do aparelho arrefece e dissipa o calor exterior. Os 
minibares BTV que funcionam com esta tecnologia destacam-
se pela sua elevada potência de arrefecimento e pelo respeito 
pelo ambiente, pois não contêm CFC.

Coleção Spirit

A coleção BTV Spirit é uma seleção dos melhores produtos para 
estabelecimentos com elevada exigência técnica e estética. 
De alta qualidade e com ótimo desempenho, os produtos da 
coleção Spirit combinam design e vanguarda com tecnologia de 
ponta, e são dignos do melhor dos hotéis.

SpiritCOLEÇÃO

TECNOLOGIAS

Tecnologia termoabsorção 

Sistema silencioso (0 dB), com refrigeração por placa Peltier 
e difusor de calor traseiro. É o sistema mais eficiente entre os 
minibares silenciosos. Possui degelo automático e termostato 
inteligente com sensor de temperatura interna. Alguns modelos 
possuem bandejas dentro da porta, com divisórias para 
garrafas. Bandejas ajustáveis   em altura e luz interior LED de 
baixo consumo.

Tecnologia absorção 

Sistema silencioso (0dB). Indicado para climas de média 
temperatura. A refrigeração é físico-química. Os minibares BTV 
que trabalham com essa tecnologia atingem a temperatura 
desejada em menos tempo. Possuem degelo automático e 
termostato inteligente com sensor de temperatura interna, que 
proporcionam ao hotel uma economia significativa de energia. 
Possui divisórias para garrafas, bandejas ajustáveis   em altura 
e luz interior LED com baixo consumo de energia.
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Se pretende tirar o máximo partido possível do minibar, recomendamos que siga escrupulosamente os 
conselhos de instalação e manutenção:

INSTALAÇÃO 

MANUTENÇÃO E POUPANÇA DE ENERGIA

O minibar deve ser colocado sobre uma 
superfície sólida e plana, afastada dos 
pontos de calor (luz solar e superfícies 
quentes) e da humidade.

Os sistemas de refrigeração, situados na 
parte posterior do minibar, requerem uma 
correta ventilação para poder dissipar o 
calor que geram. Para isso, é necessário 
que o ar circule, por uma entrada de ar 
situada debaixo do minibar que percorre 
toda a sua profundidade até alcançar o 
sistema refrigerante e uma saída superior 

É recomendável limpar o minibar com 
regularidade para garantir uma adequada 
manutenção do mesmo, sobretudo se trata 
de um minibar de tecnologia termoelétrica 
com ventiladores, pois caso contrário o seu 
funcionamento ressentir-se-á. Ao limpar o 
minibar, deve desligá-lo da rede elétrica, 

CHÃO

PAREDE

que evacue o ar quente. A melhor forma 
de conseguir uma ventilação adequada 
é respeitar, na instalação do minibar, os 
espaços indicados entre o minibar e a 
superfície onde este é instalado: 6 cm 
nas laterais, 12 cm na parte superior e 11 
cm na parte posterior. Devemos prestar 
especial atenção quando pretendemos 
instalar o minibar dentro de um armário, 
pois neste caso pode ser difícil garantir 
uma correta ventilação, mesmo respeitando 
as distâncias de segurança indicadas 

retirar os alimentos e reitrar as bandejas 
e prateleiras. Depois use um pano húmido 
para limpar o interior. Para realizar 
esta tarefa, não use produtos químicos 
agressivos. Recomendamos que não encha 
o minibar de forma excessiva para garantir 
um arrefecimento eficaz e uniforme. Para 

anteriormente e, caso seja possível, instalar 
uma grelha frontal na porta do armário para 
que possa garantir uma boa conservação do 
calor gerado para o exterior.

Caso o minibar não seja instalado 
respeitando estes espaços de 
arejamento, é possível que se danem 
os circuitos elétricos, o que implicará 
uma reduç~åo do rendimento e 
um incremento do consumo diário, 
o que supõe umas condições de 
funcionameto que não são ótimas.

que o minibar consuma menos energia 
possível, deve seguir todas as indicações 
de instalação e manutenção que lhe foram 
dadas antes. Também deve ter em conta 
que o minibar consumirá menos energia 
quan o espaço onde foi instalado mantém 
uma temperatura fria.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN MINIBARES

CONSELHOS PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MINIBARES

CONSEJOS DE INSTALACIÓN MINIBARES

desde a

desde a
desde a

Saída de

ar quente

400 cm2

Saída de

ar quente

400 cm2

Saída de

ar quente

400 cm2

Entrada de 
ar frio

400 cm2

Entrada de 
ar frio

400 cm2Entrada de 
ar frio

400 cm2
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MINIBARES

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE E OPÇÕES

     Não disponível   Incluído de série 

Co
r

Ca
pa

ci
da

de

P
ot

ên
ci

a

Co
ns

um
o

P
or

ta
 d

e 
vi

dr
o

N
ív

el
 d

e 
ru

íd
o

CO
LE

Ç
Ã

O
 S

P
IR

IT

A
B

SO
R

Ç
Ã

O

ALASKA 
Preto

Branco

21L (mod. 30)

33L (mod. 40)
65 W

0,619 KW-h/24h (mod. 30)

0,630 KW-h/24h (mod. 40)
0 dB

T
E

R
M

O
A

B
SO

R
Ç

Ã
O

SILENCE Preto 
porta aço inox.

19L (mod. 20)

33L (mod. 40)
65 W

0,27 KW-h/24h (mod. 20)

0,26 KW-h/24h (mod. 30)
0 dB

T
E

R
M

O
A

B
SO

R
Ç

Ã
O

WINTER Preto
26L (mod. 30)

32L (mod. 40)
60 W

0,29 KW-h/24h (mod. 30)

0,24 KW-h/24h (mod. 40)
0 dB

WINTER GLASS Preto
28L (mod. 30)

37L (mod. 40)
60 W

0,24 KW-h/24h (mod. 30)

0,22 KW-h/24h (mod. 40)
0 dB

SCROLL Preto 28 L 65 W 0,34 KW-h / 24h 0 dB

CO
M

P
R

E
SS

O
R

GLACIAR
Preto

Branco

46 L (mod. 46)

95 L (mod. 95)
85 W

0,26 KW-h/24h (mod. 46)

0,31 KW-h/24h (mod. 95)
39 dB

GLACIAR GLASS Preto 49 L 85 W 0,35 KW-h/24h 39 dB
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SpiritCOLEÇÃO

SERIE ALASKA

SERIE ALASKA

Características

• Tecnologia de termoabsorção.

• Potência: 65 W.

• Voltagem: 220 V.

• Totalmente silencioso: 0 dB.

• Grande capacidade de refrigeração.

• Regulador de energia localizado dentro do 
frigobar, para fácil acesso e manipulação.

• Porta reversível.

• Prateleiras reguláveis em altura.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Opções: 

- Acessório kit de panéis.

Dimensões  (alt x larg x prof) mm
512 x 384 x 423
Capacidade: 21 L 
Peso: 11 Kg
Consumo: 0,619 KW-h/24h
Acabamentos: 
Preto e branco

Dimensões  (alt x larg x prof) mm
566 x 441 x 457 
Capacidade: 33 L 
Peso: 15,5 Kg 
Consumo: 0,630 KW-h/24h
Acabamentos: 
Preto e branco

Alaska 40

Alaska 30 Alaska 40

30 

Cód. 93098 Cód. 93108Cód. 93100 Cód. 93110Cód. 93099 Cód. 93109



MINIBARES

Regulador de energia dentro do minibar

Porta reversível

¿POR QUÊ ESCOLHER O ALASKA?

Esta série de minibares é silenciosa, ideal para os 
hóspedes mais exigentes.

O seu design é muito elegante e tem em consideração 
todo o tipo de pormenores para satisfazer as 
necessidades do utilizador: iluminação interior 
através de LEDs de baixo consumo, tabuleiros 
reguláveis   em altura e porta reversível para 
proporcionar maior adaptabilidade ao espaço 
disponível.

Prateleiras reguláveis em altura Alaska 30

Prateleiras reguláveis em altura Alaska 40

Alaska 40

Alaska 30
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SpiritCOLEÇÃO

SÉRIE SILENCE

Características

• Tecnologia de termoabsorção.

• Potência: 65 W.

• Voltagem: 220 V.

• Totalmente silencioso: 0 dB.

• Mais capacidade de arrefecimento, com difusor 
sobredimensionado.

• Termóstato oculto na parte posterior, para evitar qualquer 
manipulação dos hóspedes.

• Defrost automático.

• Porta reversível.

• Prateleiras reguláveis em altura.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Opções: 

- Acessório kit de painéis

Silence 20

Dimensões (alt x larg x prof) mm
450 x 402 x 350
Capacidade 19 L 
Peso: 9 Kg
Consumo: 0,27 KW-h/24h
Acabamentos: 
Preto. Porta de aço inoxidável

Silence 20

Silence 40

Dimensões (alt x larg x prof) mm
550 x 403 x 435 
Capacidade: 33 L 
Peso: 13,2 Kg 
Consumo: 0,26 KW-h/24h
Acabamentos: 
Preto. Porta aço inoxidável

SRIE SILENCE
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MINIBARES

Porta de aço inoxidável 304

Prateleiras ajustáveis em altura

Porta reversível

PORQUÊ ESCOLHER O SILENCE?

Esta série é uma das mais completas no que se refere 
a funcionalidades: os minibares Silence são 100% 
silenciosos, contam com o certificado de eficiência 
energética G que garante um baixo consumo, e 
graças ao seu acabamento em aço inoxidável 304 
são bastante resistentes aos agentes externos.

Silence 40

Silence 20
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TERMOABSORÇÃO
TECNOLOGIA
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MINIBARES

TECNOLOGIA   

TERMOABSORÇÃO

O sistema mais silencioso do 
mercado.

Características

• Nível de ruído: 0dB

• Termostato inteligente com sensor 
de temperatura que, além de manter 
constante a temperatura interna, 
proporciona ao seu hotel uma economia 
significativa de energia.

• Defrost automático.

• Separadores de garrafas em alguns 
modelos e altura ajustável das 
prateleiras.

• Luz interior LED de baixo consumo.

• Diferentes acabamentos disponíveis.
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SÉRIE WINTER

Características

• Tecnologia de termoabsorção.

• Potência: 60 W.

• Voltagem: 220 V. 

• Totalmente silencioso: 0 dB.

• Maior capacidade de refrigeração, com difusor de alto 
desempenho.

• Termostato ajustável.

• Temperatura do refrigerador: 4-10 ºC (dependendo da 
temperatura ambiente.

• Defrost automático.

• Porta reversível, troca fácil e rápida.

• Bandejas ajustáveis   em altura.

• Bandejas na porta (somente no mod. 40).

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Opções: 

- Acessório kit de painéis.

Dimenções (alt x larg x prof) mm
485 x 400 x 385
Capacidade: 26 L 
Peso: 11 Kg
Consumo: 0,29 KW-h/24h
Acabamentos: Preto e branco

Dimenções (alt x larg x prof) mm
555 x 400 x 450 
Capacidade: 32 L 
Peso: 12,5 Kg
Consumo: 0,24 KW-h/24h
Acabamentos: Preto e branco

WINTER 30 WINTER 40

Winter 30 Winter 40

Winter 30 Winter 40
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MINIBARES

PORQUÊ ESCOLHER O WINTER?

Porque se destacam pela grande eficiência energética, 
o que se traduz em grande economia para o hotel.
Os minibares de inverno estão adaptados aos novos 
regulamentos europeus, em vigor desde 2021.
Esta série de minibares é 100% silenciosa, ideal para os 
hóspedes mais exigentes.
O seu design é muito elegante e tem em consideração todo 
o tipo de pormenores para satisfazer as necessidades 
do utilizador: iluminação interior através de LEDs de 
baixo consumo, tabuleiros reguláveis   em altura e porta 
reversível para proporcionar maior adaptabilidade ao 
espaço disponível.

Porta reversível

Detalhe das bandejas na porta. Modelo 40

Termostato ajustável dentro.

Winter 30

Winter 40
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SÉRIE WINTER GLASS

Características

• Tecnologia de termoabsorção.

• Potência: 60 W.

• Voltagem: 220V.

• Temperatura do refrigerador: 4-10 ºC (dependendo da 
temperatura ambiente).

• Totalmente silencioso: 0 dB.

• Defrost automático.

• Termostato ajustável dentro.

• Porta reversível.

• Porta de vidro temperado transparente com 7 mm de 
espessura.

• Bandejas ajustáveis em altura.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

Dimenções (alt x larg x prof) mm
485 x 400 x 385
Capacidade: 28 L 
Peso: 13 Kg
Consumo: 0,22 KW-h/24h
Acabamentos: Preto

Dimenções (alt x larg x prof) mm
555 x 400 x 450 
Capacidade: 37 L 
Peso: 15,5 Kg
Consumo: 0,22 KW-h/24h
Acabamentos: Preto

Winter Glass  30 Winter  Glass 40CÓD. 93077 CÓD. 93076

Winter Glass 30 Winter Glass 40
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MINIBARES

Porta reversível

Bandejas ajustáveis em altura

Porta de vidro de 7 mm de espessura

Porque se destacam pela grande eficiência 
energética, o que se traduz em grande economia 
para o hotel.

Os minibares de inverno estão adaptados aos novos 
regulamentos europeus, em vigor desde 2021.

Esta série de minibares é 100% silenciosa, ideal 
para os hóspedes mais exigentes.

O seu design permite que os produtos que contém 
estejam sempre à vista do hóspede, convidando-o 
a consumi-lo.

¿PORQUÊ ESCOLHER O WINTER GLASS?

Winter Glass 40
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SÉRIE SCROLL

Características

• Tecnologia de termoabsorção.

• Potência: 65 W.

• Voltagem: 220 V.

•   Totalmente silencioso: 0 dB.

• Defrost automático.

• Grande rendimento.

• Prateleiras interiores separadoras, com prateleira individual 
para snacks.

• Com guias deslizantes e tirador de zinco.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

Dimenções (alt x larg x prof) mm
425 x 495 x 485 / 460 sem asa
Capacidade: 28 L
Peso: 12,5 Kg
Consumo: 0,34 KW-h/24h
Acabamentos: Preto

Scroll CÓD. 93035
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MINIBARES

Puxador central metálico acetinado

Prateleira independente extraível 
para snacks

Grande capacidade de armazenamento

O seu moderno design com abertura de gaveta 
integra-se perfeitamente na decoração do quarto 
onde se instala. Permite poupar espaço e, ao mes-
mo tempo, ter um elemento distintivo ideal para os 
quartos de pequenas dimensões.

As suas divisões incluem uma prateleira para 
snacks que assegura uma experiência ótima para 
o hóspede.

A sua potente tecnologia de absorção garante o 
seu alto rendimento.

¿PORQUÊ ESCOLHER O SCROLL?

Garrafeira com separadores móveis
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COMPRESSOR
TECNOLOGIA

42 



MINIBARES

TECNOLOGIA 

COMPRESSOR

O sistema que mais arrefece 
em menos tempo. Através 
da compressão de fluidos 
refrigerantes num circuito 
fechado, o interior do 
aparelho arrefece e dissipa 
o calor exterior.

Características

• Grande capacidade de arrefecimento.

• Amigo do ambiente, sem CFC.

• Grande capacidade.

• Diferentes acabamentos disponíveis.
• Separadores de garrafas e altura 

ajustável.

• Luz interior LED de baixo consumo.

• A série Glaciar tem congelador.
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Congelador sem revestimento incluído. (Mod. 46 
e 95C).

Modelos

Glaciar 46

Dimensões (alt x larg x prof) mm: 510 x 430 x 
480
Capacidade: 46L (Frigorífico 41 L + Congelador 5 L)
Peso: 15 Kg
Consumo: 0,26 KW-h/24h

SÉRIE GLACIAR

Características

• Potência: 85 W.

• Voltagem: 220 ~ 240/50 V

• Temperatura do frigorifico: > 1 ºC.

 • Grande capacidade de arrefecimento.

 • Regulador de temperatura acessível para o utilizador.

• Congelador no modelo Glaciar 46.

• Temperatura do congelador entre -10 ºC e 0ºC.

• Amigo do ambiente, sem CFC.

• Prateleiras reguláveis em altura.

• Iluminação interior, LEDs de baixo consumo.

• Porta reversível.

• Modelo 95 com gaveta inferior transparente.

• Opções: 

- Acessório kit de painéis (para os modelos 95 e 95C são 
necessários 2).

Glaciar 46

Glaciar 95

Dimensões (alt x larg x prof) mm: 840 x 480 x 485
Capacidade: 95 L
Peso: 23 Kg
Consumo: 0,31 KW-h/24h
Acabamentos: Branco

Glaciar 46

Glaciar 95
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MINIBARES

Porta de vidro

Iluminação interior com LEDs de 
baixo consumo

Porta reversível

SÉRIE GLACIAR GLASS

Modelos

Glaciar Glass

Dimenções (alt x larg x prof) mm: 535 x 440 x 470 
Capacidade: 49 L 
Peso: 18 Kg
Consumo: 0,35 KW-h/24h
Acabamentos: Preto

Características

• Potência: 85 W.

• Voltagem: 220 ~ 240/50 V.

• Temperatura do frigorífico: 3-10 ºC.

• Grande capacidade de arrefecimento.

• Amigo do ambiente, sem CFC.

• Porta de vidro temperado transparente com 3 mm de espessura.

• Iluminação interior com LEDs de baixo consumo.

• Porta reversível.

• Opções: 

- Accesório kit de painéis.

45

Glaciar Glass

CÓD. 86022



BTV Catálogo Hotel

CASA DE BANHO E 
QUARTO
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ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO

TOALHEIRO DE BARRA BARRA DE SEGURANÇA

55 x 495 x 78 mm 60 x 350 (300 útiles) x 80  Ø 25 mm

Casa de banhoACESSÓRIOS

SÉRIE CIRCLE

SABONETEIRA

PORTA-ROLOS

TOALHEIRO REDONDO

TOALHEIRO

PORTA-ROLOS AUXILIAR

PIAÇABA

CESTO BANHEIRA

SUPORTE DE LENÇOS

PIAÇABA ROUND

60 x 146 x 135 mm

130 x 140 x 50 mm

Ø 154 x 170 x 50 mm

55 x 62 x 60 mm30 x 198 x 100 mm

140 x 265 x 55 mm

Ø 100 x 355 mm

240 x 55 x 120 mm Ø 19 mm

390 x 115 x 155 mm

AÇO INOXIDÁVEL 304 BRILHO
INSTALAÇÃO FÁCIL / ELEVADA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

RECARGA PIAÇABA
390 x 80 x 80 mm

TOALHEIRO DE MURAL

175 x 635 x 270 mm
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Casa de banhoACESSÓRIOS

SÉRIE SQUARE

SABONETEIRA

TOALHEIRO

TOALHEIRO

PORTA-ROLOS AUXILIAR

TOALHEIRO DE BARRA

PIAÇABA

PORTA-ROLOS

TOALHEIRO DE MURAL

PIAÇABA CUBE

40 x 157 x 120 mm

160 x 180 x 60 mm

30 x 16 x 40 mm

153 x 65 x 20 mm92 x 171 x 60 mm

100 x 600 x 240 mm

80 x 80 x 368 mm

16 x 500 / 600 x 60 mm

390 x 120 x 120 mm

RECARGA PIAÇABA
390 x 80 x 80 mm

AÇO INOXIDÁVEL 304 MATE
DESIGN CONTEMPORÂNEO / ELEVADA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
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ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO

Casa de banhoACESSÓRIOS

SÉRIE SATIN

SABONETEIRA

TOALHEIRO REDONDO

TOALHEIRO EM BARRA

PIAÇABA

TOALHEIRO DE MURAL

PORTA-ROLOS

TOALHEIRO

45 x 125 x 130 mm

Ø 160 x 185 x 75 mm

50 x 454 / 595 x 75 mm

390 x 115 x 145 mm

RECARGA PIAÇABA
390 x 80 x 80 mm

140 x 142 x 70 mm

50 x 35 x 75 mm

175 x 600 x 245 mm

ALUMÍNIO
INSTALAÇÃO FÁCIL / ELEVADA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
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- 2 espelhos: real e de aumento (x3).

- 2 espelhos: real e de aumento (x3).

- Iluminação LED.

- 220 V.

- Espelho de aumento (x3).

1 braço articulado

2 braços articulados 1 braço articulado

2 brazos articulados

ESPELHO MOD. 1 ESPELHO MOD. 2

ESPELHO MOD. 3 ESPELHO MOD. 4

Casa de banhoACESSÓRIOS

ESPELHOS
LATÃO CROMADO

- Ø espelho: 195 mm
- Extensão máxima do braço articulado: 310 mm (225 + 110)
- Ø ancoragem de parede: 95 mm
- Altura total: 300 mm

- Lado espelho: 215 mm
- Extensão máxima do braço articulado: 310 mm
- Ancoragem à parede: 120 x 51 mm
- Altura total: 230 mm

- Ø espelho: 160 mm
- Extensão máxima do braço articulado: 295 mm (180 + 115)
- Ø ancoragem de parede: 120 mm
- Altura total: 350 mm

- Ø espelho: 185 mm
- Extensão máxima do braço articulado: 225 mm
- Ø ancoragem de parede: 95 mm
- Altura total: 285 mm

- 2 espelhos: real 
e de aumento (x3).
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ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO

ECO DESIGN 800 RCY 120E

RCY 120

WIND 1800

CLUB (COM E SEM BASE)

WAVE

- Baixo consumo.

- Botão de pressão com paragem 
automática.

- Inclui concentrador de ar.

- 90 x 230 x 140 mm

- Botão de pressão com paragem 
automática.

- 95 x 190 x 150 mm

- Botão para ligar.

- Botão de velocidade.

- Botão de temperatura.

- 250 x 280 x 105 mm

Inclui: difusor, concentrador de 
ar e saco de armazenamento.

- Três velocidades.

- Interruptor de temperatura.

- Botão para ligar.

- Botão de pressão com 
paragem automática.

- 3 velocidades.

- Base de sujeição com: 
botão para ligar e tomada 
para máquina de barbear.

- Cores: preto e branco.

- 95 x 190 x 150 mm

- Botão de pressão com 
paragem automática.

- Tomada para máquina de 
barbear.

- 210 x 153 x 90 mm

220 V - 800 W

220 V - 1200 W

220 V - 1800 W 220 V - 1800 W

220 V - 1650 W

220 V - 1200 W

Com base de sujeição:
260 x 220 x 110 mm

Sem base de sujeição. 
160 x 230 x 100 mm

Casa de banhoACESSÓRIOS

SECADORES
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BALDE CASA DE BANHO SQUARE PAPELEIRA QUARTO

SUPORTE DE MALAS

- Aço Inox. brilho.

- Com pedal.

- 4 bandas têxteis de alta resistência.

- Sistema de dobragem.

610 x 520 x 420 mm
1’5Kg.
Aço: Ø 25 mm / espessura 0’6 mm

- Pele sintética e aro de 
aço inoxidável.

- Acabamentos: castanho 
e preto.

Capacidades: 3, 5 e 12 L

ACERO INOXIDABLE BRILLO

Capacidade 8 L

Quarto e áreas comunsACCESSÓRIOS

PAPELEIRAS E EQUIPAMENTO

3L e 5 L
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ACESSÓRIOS DE QUARTO

PAPELEIRAS PARA ÁREAS COMUNS CINZEIROS DE PAREDE

DISTRIBUIDOR DE SABÃO COM SENSOR DE MOVIMENTO

Cinzeiro para fixar na parede.Fabricado em aço pintado de branco ou aço inoxidável mate.

Modelo 23
Branco

680x190x190
COD. 03923

Modelo 1
Preto

305x242x92 mm
COD. 10830

Modelo 2
Aço inoxidável

150x200x60 mm
COD. 10831

Modelo 3
Preto

120x200x80 mm
COD. 10832

Modelo 30
Aço inoxidável fosco

620x240x240
COD. 13930

Dispensador com sensor de movimento que detecta a mão e ejeta o 
sabonete. Não precisa de contato para realizar sua função.
Muito higiênico, favorece a prevenção de doenças infecciosas.
Capacidade de 1,1 L.
Funciona com 4 pilhas AA 1.5V não incluídas.
Inclui hardware para instalação na parede.

Automático
nenhum contato

100% higiênico

53

CÓD. 11250



BTV Catálogo Hotel54 



ACESSÓRIOS DE QUARTO

OASIS 1,2L

DONNA 1,2L

AQUA 1,7L

BANDEJA PARA INFOSÕES

TABULEIRO DE CORTESIA

Fácil de limpar

Fácil de limpar

- Botão automático para desligar..
- Base para carregar desmontável.
- Tampa com sistema de bloqueio.
- LED indicador de funcionamento.
- Indicador de quantidade de água.
- Acabamentos: branco e preto.

- Aço inoxidável 304.
- Botão automático para desligar..
- Base para carregar com espaço de armaze-
namento para o fio.
- Tampa com abertura automática.
- Filtro anticalcário desmontável.
- Botão ON/OFF luminoso.
- Indicador de quantidade de água.

- Aço inoxidável 304.
- Botão automático para desligar..
- Base para carregar com espaço de armazena-
mento para o fio.
- Tampa com abertura automática.
- Filtro anticalcário desmontável.
- Botão ON/OFF luminoso.
- Indicador de quantidade de água.

220 V - 1.850 W

220 V -  1.000 W

220 V -  1.850 W

155 x 115 x 30/50 mm

385 x 308 x 22 mm

QuartoACESSORIOS

JARROS ELÉTRICOS
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ÁREAS COMUNS
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ÁREAS COMUNS

Características

• Desenho exclusivo para cada estabelecimento.

• Disponíveis com base de acrílico ou aço inoxidável.

• Vasta gama de cores de formatos. Dimensões standard 80 x 350 mm.

• Grande variedade de acabamentos: mate, brilho, relevo, texturizado, etc.

ACRÍLICO CÓD. 10495 AÇO INOXIDÁVEL CÓD. 10496

Letreiros 
Personalizados

LETREIROS PERSONALIZADOS

Letreiros 100% personalizáveis em linha com as suas necessidades e o desgin do hotel.

Desenhamos e fabricamos sinalética distintiva e única, exclusiva para cada estabelecimento hoteleiro, para 
indicar qualquer tipo de informação, como por exemplo: números de quarto, números de planta, localizações e 
orientação para os quartos ou outros espaços (receção, restaura te, ginásio, SPA, café, garagem...). As possibilidades 
são infinitas, tanto como os elementos de desenho que podemos incluir em cada letreiro: logótipo do hotel, 
imagem do edifício, texto personalizado, número de telefone, etc.

Contar com letreiros personalizados acrescenta um importante valor ao hotel e aporta um toque distintivo que 
marca a diferença.
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Administra a entrada e saída de envios a 
nível interno e oferece aos hóspedes um 
serviço adicional. 

Gerenciável pelo hotel por meio de 
uma plataforma web ou aplicativo para 
smartphone.

Reduz a afluência de mensageiros e hóspe-
des na receção.

Autogestão e controlo de provedores.

Instalação fácil, só requer uma tomada.

Gestionable mediante portal 
web y/o app móvil.

Control de usuarios

Hasta 100 puertas por armario

100% modular. Gran versatili-
dad...

Fácil instalación. Sólo requiere 
una toma eléctrica, no necesita 
internet.

Códigos dinámicos de 6 dígitos 
de un solo uso. 

No colas.

El destinatario recibe notifica-
ción cuando la entrega ha sido 
realizada

Amigable con el medio ambien-
te: reduce...

Gestionable mediante portal 
web y/o app móvil.

Control de usuarios

Hasta 100 puertas por armario

100% modular. Gran versatili-
dad...

Fácil instalación. Sólo requiere 
una toma eléctrica, no necesita 
internet.

Códigos dinámicos de 6 dígitos 
de un solo uso. 

No colas.

El destinatario recibe notifica-
ción cuando la entrega ha sido 
realizada

Amigable con el medio ambien-
te: reduce...

Gestionable mediante portal 
web y/o app móvil.

Control de usuarios

Hasta 100 puertas por armario

100% modular. Gran versatili-
dad...

Fácil instalación. Sólo requiere 
una toma eléctrica, no necesita 
internet.

Códigos dinámicos de 6 dígitos 
de un solo uso. 

No colas.

El destinatario recibe notifica-
ción cuando la entrega ha sido 
realizada

Amigable con el medio ambien-
te: reduce...

Gestionable mediante portal 
web y/o app móvil.

Control de usuarios

Hasta 100 puertas por armario

100% modular. Gran versatili-
dad...

Fácil instalación. Sólo requiere 
una toma eléctrica, no necesita 
internet.

Códigos dinámicos de 6 dígitos 
de un solo uso. 

No colas.

El destinatario recibe notifica-
ción cuando la entrega ha sido 
realizada

Amigable con el medio ambien-
te: reduce...

SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDAS

CACIFOS INTELIGENTESCACIFOS INTELIGENTES

FUNCIONAMENTO

O utilizador efetua a 
compra on-line e indica 
se quer receber o 
produto no hotel.

O mensageiro coloca-o 
no seu Kuik&Collect. O 
pedido está pronto para 
ser recolhido.

O destinatário recebe 
uma notificação com 
um código para poder 
recolher o produto.

1 2 3

CARACTERÍSTICAS

Modular. Possibilidade de criar agrupações 
à medida

Gestionable mediante portal 
web y/o app móvil.

Control de usuarios

Hasta 100 puertas por armario

100% modular. Gran versatili-
dad...

Fácil instalación. Sólo requiere 
una toma eléctrica, no necesita 
internet.

Códigos dinámicos de 6 dígitos 
de un solo uso. 

No colas.

El destinatario recibe notifica-
ción cuando la entrega ha sido 
realizada

Amigable con el medio ambien-
te: reduce...

COFRES-FORTES INGÍFUGOS COFRES-FORTES CERTIFICADOSGESTÃO DE EFETIVO

SÉRIE VULCANO SÉRIE DEPÓSITO SÉRIE THEBAS ATM (GRAU IV)

A BTV dispõe de uma vasta gama de cofres-fortes idóneos para outros espaços hoteleiros ,como a receção, 
o café ou os escritórios. Consulte as nossas gamas de proteção para efetivo e documentos, caixas de alta-
segurança, arquivadores, cofres-fortes e armários ignífugos. 

Para mais informações, solicite o nosso catálogo geral de cofres-fortes.

COFRES-FORTES
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Condições gerais de venda
EMBALAGEM

• Nos preços estão incluídas as embalagens.
• O preço da tarifa refere-se sempre à compra do número de unidades ou do múltiplo das mesmas que contém uma embalagem 
completa.

GASTOS DE ENVIO

OS MINIBARES POSSUEM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRANSPORTE. Consulte o departamento comercial.
Para o resto dos produtos:

• Os gastos de envio são pagos até à porta do cliente, no rés-do-chão, por pedidos superiores aos seguintes valores líquidos da fatura, 
de acordo com as zonas:

  Espanha (península): 200,00€
  Ceuta e Melilha:  260,00€ (gastos do destino a cargo do cliente).

  Baleares:   260,00€
  Canárias:   900,00€ (gastos do destino a cargo do cliente).

  Portugal:   500,00€
  Andorra:    900,00€ (DUAs a cargo do cliente)*.

  * Em encomendas superiores a € 900, exportação DUA pela BTV.

  **Outros destinos, assim como para MINIBARES, nas Baleares, Canárias e Portugal, consultar o departamento comercial.

• Caso não supere a franquia dos gastos de envio, o envio será feito por postagem ou os custos de postagem correspondentes serão 
cobrados na fatura. Especificamente para remessas para a Espanha (península), os seguintes valores fixos serão cobrados:
  Até 200€: 14,00€ 

  Mais de 200€: Envio Grátis
 Canárias:  45,00€  de 0 a 300€ de pedido
             55,00€  de 300 a 600€ de pedido
           66,00€  de 600 a 900€ de pedido

   Gastos do destino a cargo do cliente

 Baleares:  24,00 €  de 0 a 260€ de pedido
             Envio grátis para mais de 260€ de pedido
 Andorra:            49,00 €  de 0 a 400€ de pedido
            52,00 €  pedido de mais de 400 a 900 €

   Gastos do destino a cargo do cliente

 Portugal:  23,00€  de 0 a 300€ de pedido
             32,00€   pedido de mais de 300 a 500€ de pedido
   Envio grátis para mais de 500€ de pedido

PEDIDOS MÍNIMOS
• A BTV NÃO establece um importe mínimo por pedido.

DEVOLUCIONES
• Só se aceitará mercadoria na fábrica que contenha, de forma clara, o CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO, que o cliente deve 
solicitar à BTV antes do envio da mercadoria.
• Não se admite a devolução de produto especial, à medida ou fora do catálogo.
• O transporte da mercadoria desde a origem até à fábrica será gerido apenas pela BTV, caso a devolução tenha uma causa imputável 
à BTV.
• Só se admitirão devoluções por causas imputáveis ao cliente, durante os 15 dias hábeis posteriores ao envio da mercadoria.
• Em caso de devoluções por causas imputáveis ao cliente, abonar-se-á o valor do produto original, sempre que o produto devolvido 
esteja em boas condições técnicas e na sua embalagem original. Em caso de devoluções de produtos danificados ou sem a embalagem 
original, descontar-se-á pelo menos um 20% adicional.
• O cliente deve garantir que a mercadoria está em perfeito estado, antes de assinar o alvará de entrega do transportador. Depois 
de mostrar a sua conformidade, o cliente responsabiliza-se pelo estado da mercadoria e dispõe de 24 horas para reclamar ao 
transportador qualquer defeito ocasionado pelo transporte. Caso não notifique a BTV ou o transportador neste prazo, a reparação será 
responsabilidade do cliente.
• As reclamações de mercadoria danificada no transporte, terão início com o envio à fábrica de uma fotografia do material golpeado. 
Com a fotografia agilizar-se-á a avaliação dos danos, assim como o abono ou realização de um orçamento para a sua reparação.

MODIFICAÇÕES DO PRODUTO
Com o objetivo de melhorar continuamente, a empresa reserva-se o direito de alterar, em qualquer momento, as características técnicas 
ou a aparência dos seus produtos. As características indicadas no catálogo são ilustrativas, e não constituem um contrato de cumprimento 
obrigatório. Portanto, qualquer esquema, figura, dimensões, pesos e outras características dos catálogos, só constituirão uma obrigação 
se assim se pactuou por escrito. 
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Central e fábrica Saragoça (Espanha)
Ctra. Nacional II, Km. 333
Polígono Industrial BTV - Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén
(Saragoça) Espanha

Tel. +34 976 108 088 / +34 615 072 531

Dpto. Hotel: +34 678 086 356 / dirhotel@btv.es

Consultas ao departamento comercial
+34 616 996 303 (não pedidos)

Escritório e armazém em Cancún (México)
Tel. (+52) 998 887 4490 
www.btvmexico.com

Escritório e armazém na República Dominicana (Punta Cana)
Tel. (+1) 809 455 0083

Serviço de assistência técnica
(S.A.T.) 902 190 386

Serviço de apoio ao cliente
serviciotecnico.btv.es

btv@btv.es
hotel.btv.es/pt


