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the new hot beverages
system

نظام جديد للم�شروبات

ال�شاخنة



A new design to meet your needs.

Technical innovations are useful when new products provide consumers with

new benefits and this is why the new                   hot beverages comes into existence.

l  Easy to operate.

l  Fast servings, with hot beverages ready in seconds.

l  Hygienic with a single touch button (flush button), the machine is automatically cleaned

at the end of the day.

l  An ergonomic design with convenient features.

l  24hours consistent performance.

l  Optimal technical reliability.

l  Flexible dosage to meet each individual’s taste and requirments.

l  No wastage of coffee (regular system can produce over 25% waste.

l  Fresh beverages, cup after cup.

l  A large, clear display of the choice list.

l  Dispenser produces different varieties of hot beverages.

Accessories (optional): Base cabinet for water tank and table support for cups, stirrers and

                 sugar sticks, water pump,                   paper cups.

ت�شميم جديد يلبي احتياجاتكم.

التقنيات احلديثة مفيدة حيث تقّدم معها منتجات متطّورة املنافع, جديدة للم�شتهلكني,

ولهذا ال�شبب اأتت للوجود ماكينات                           اجلديدة للم�شروبـات ال�شاخنة.

l  �شهلة الت�شغيل.

l  ح�ش�ص �شريعة, حت�شري امل�شروبات ال�شاخنة يف ثوان.

l  �شحية, بلم�شة زر واحـدة تنّظف املاكينة اأوتوماتيكياً يف نهـاية اليوم.

l  ت�شميم ان�شيابي, مزايا مريحة.

l  اأداء منتظم طوال اليوم.

l  اعتمادية فنيـة متكاملة.

l  مرونة يف تغيري كمية القهوة لتنا�شب ذوق كل فرد واحتياجاته.

l  ال اإهدار يف القهوة )املاكينات العادية ميكنها اأن تهدر 25% من القهوة(.

l  م�شروبات طازجة كوبًا بعد كوب.

l  عـر�ص كبري ووا�شح لقائمة االختيارات.

l  املوزع ينتج اأنواعًا خمتلفة من امل�شروبات ال�شاخنة.

االك�ش�شــوارات )اختياريــة(: قاعدة خلزان املاء وطاولة خم�ش�شة لالأكواب ومالعق و�شكـر

                         , م�شخة ماء, اأكواب                           الورقية.   



Hot Beverages:

1-Coffee

2-Coffee with milk

3-Cappuccino

4-Espresso 

5-Michiato

6-Chocolate

7-Mochaccino

8-Adani Tea

امل�شروبات ال�شاخنة:

1- قهوة 

2- قهوة باحلليب

3- كابوت�شينو

4- ا�شربي�شو

5- ميكاتو

6- �شوكوال

7- موكات�شينو

8- �شاي عدين

Lioness ليوني�ص

50 cm 50 �شم

Weight: 27 kg الوزن: 27 كجم

45 cm
45 �شم

38 cm 38 �شم



Hot Beverages:

1-Coffee

2-Coffee with milk

3-Cappuccino

4-Espresso 

5-Michiato

6-Chocolate

7-Mochaccino

8-Adani Tea

امل�شروبات ال�شاخنة:

1- قهوة 

2- قهوة باحلليب

3- كابوت�شينو

4- ا�شربي�شو

5- ميكاتو

6- �شوكوال

7- موكات�شينو

8- �شاي عدين

Mini Lioness ميني ليوني�ص

52 cm 52 �شم

Weight: 24 kg الوزن: 24 كجم

44 cm
م

44 �ش

cm 28.528.5 �شم



Hot Beverages:

1-Coffee

2-Coffee with milk

3-Cappuccino

4-Espresso 

5-Michiato

6-Chocolate

7-Mochaccino

8-Adani Tea

امل�شروبات ال�شاخنة:

1- قهوة 

2- قهوة باحلليب

3- كابوت�شينو

4- ا�شربي�شو

5- ميكاتو

6- �شوكوال

7- موكات�شينو

8- �شاي عدين

Prima بـرميـا

52 cm 52 �شم

Weight: 16 kg الوزن: 16 كجم

44 cm
44 �شم

38 cm 38 �شم



Hot Beverages:

1-Coffee

2-Coffee with milk

3-Cappuccino

4-Espresso 

5-Michiato

6-Chocolate

7-Mochaccino

8-Adani Tea

امل�شروبات ال�شاخنة:

1- قهوة 

2- قهوة باحلليب

3- كابوت�شينو

4- ا�شربي�شو

5- ميكاتو

6- �شوكوال

7- موكات�شينو

8- �شاي عدين

Cafe Plus كافيه بل�ص

50 cm

Weight: 24 kg الوزن: 24 كجم

45 cm

57.5 �شم

م
45 �ش

38 cm 38 �شم



Hot Beverages:

1-Coffee

2-Coffee with milk

3-Cappuccino

4-Espresso 

5-Michiato

6-Chocolate

7-Mochaccino

8-Adani Tea

امل�شروبات ال�شاخنة:

1- قهوة 

2- قهوة باحلليب

3- كابوت�شينو

4- ا�شربي�شو

5- ميكاتو

6- �شوكوال

7- موكات�شينو

8- �شاي عدين

Cafe Tek 388 كافيه 388 تك

63 cm

Weight: 26 kg الوزن: 26 كجم

41 cm
41 �شم

63 �شم

26 cm 26 �شم



Variant Labels

االأ�شناف املتوفرة

Chocolate CoffeeAdani Tea Milkشـوكـوال� �شاي عدينقهوة حليب



As part of our after sales services, we serve 

you with a technician team that maintain 

your vending machines across Saudi Arabia

We also offer paper cups & sugar sachets

For customer Service please call:

92 000 9224

Email: info@basamh.com

�شيانة  بقريق  نخدمكم  البيع؛  مابعد  خدمات  من 

العربية  اململكة  يف  كنتم  اأينما  القهوة  ملكائن 

ال�شعودية.

يتوفر لدينا اأي�شا االأكواب الورقية واأكيا�ص ال�شكر

خلدمة العمالء؛ نرجو االإت�شال على:

920009224

 

info@basamh.com :امييل


