EMPRESA
 A Begel é a pioneira na produção de produtos de refrigeração – Mais de 35 anos de história.
 Empresa 100% Brasileira e Familiar, com clientes em todo o Brasil e em outros países.
 Inovadora em qualidade, beleza e perfeição com capacidade em desenvolver projetos específicos ao
cliente.
 Fábrica na zona leste de São Paulo, que permite agilidade na logística.
 Oferece garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente em
todos os produtos.
 Todos os produtos são certificados pelo INMETRO, o que garante a segurança e eficácia de todos os
equipamentos.
 Rede autorizada em todo território nacional.
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Purificador com tripla filtragem.
Fornece água gelada e natural.
Refrigeração por compressor e gás refrigerante.
Serpentina interna em inox, não contamina a água
Controle de temperatura frontal.
Peças em contato com a água são atóxicas.
Volume do reservatório 1,590 litros agua gelada e
0,700 de agua natural.
Capacidade de fornecimento de agua gelada /h 1,6
litros.
Refil troca fácil
Laterais do gabinete em aço carbono pré-tratado e
pintura em epóxi.
Durabilidade do filtro: 6 meses ou 3.000 litros.
Pressão máxima: 4kgf/cm³ (392,26 kPa).
Design Inovador.
Modelos: Purestil (mesa ou parede)
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Bebedouros para garrafões de 5 a 20 litros.
Fornece água gelada e natural.
Refrigeração por compressor e gás refrigerante.
Serpentina interna em inox, não contamina a água
Controle de temperatura frontal.
Volume do reservatório 1,590 litros agua gelada e
0,700 de agua natural.
Capacidade de fornecimento de agua gelada /h 1,6
litros.
Peças em contato com a água são atóxicas.
Laterais do gabinete em aço carbono pré-tratado e
pintura em epóxi a pó.
Design inovador.
Modelos: Stille Branco, Stille Cinza, Stille Inox
(laterais em inox), Stille Master Branco, Stille
Master Cinza e Stille Master Inox (laterais em inox)

LINHA DE PRODUTOS
BEBEDOUROS DE PRESSÃO







Filtro com tripla filtragem.
Fornece água gelada.
Refrigeração por compressor e gás refrigerante.
Serpentina interna em inox, não contamina a água
Controle de temperatura.
Gabinete em aço carbono pré-tratado com pintura
eletrozincada ou em aço inox polido.
 Rendimento de 3,0 litros/hora de água gelada para
linha 40 ou 3,2 litros/hora para linha 80,
 Peças em contato com a água são atóxicas.
 Durabilidade do filtro: 6 meses ou 3.000 litros.
 Pressão máxima: 4kgf/cm³ (392,26 kPa).
 Modelos Conjugados com acoplado para crianças.
 BRX 80 com capacidade de refrigeração superior.
 Modelos: BRX 40 Eletrozincado, BRX 40 Inox, CJ 40
Eletrozincado, CJ 40 Inox, BRX 80 Eletrozincado, BRX
80 Inox, CJ 80 Eletrozincado e CJ 80 Inox

LINHA DE PRODUTOS
REFRESQUEIRAS COMERCIAL

 Refresqueiras para suco de baixa e alta densidade.
 Refrigeração por compressor e gás refrigerante.
 Gabinete em aço inox escovado e reservatórios em
policarbonato, resistentes a quebra.
 Peças em contato com o suco são atóxicas.
 Movimentação do suco por pá.
 Reservatórios com capacidade de 16 litros de suco
e graduadas para facilitar visibilidade da
quantidade.
 Modelos: Juice Plus I (01 reservatório – 16 litros ) e
Juice Plus II (02 reservatórios – 32 litros)

LINHA DE PRODUTOS
REFRESQUEIRAS INDUSTRIAIS
 Refresqueiras para suco de baixa e alta
densidade.
 Refrigeração por compressor e gás
refrigerante.
 Gabinete em aço inox escovado e
reservatório em aço inox cilíndrico.
 Movimentação do suco por bomba.
 Dreno para limpeza.
 4 torneiras para o modelo RFI 150 e 2
torneiras para os demais.
 Rodízios giratórios para os modelos de
100 e 150 litros.
 Modelos: RFI 50, RFI 100 e RFI 150

