EXPERIÊNCIA & QUALIDADE
Estamos há mais de
20 anos no mercado!

Produzimos máquinas conforme seu projeto!

INVISTA EM UM
NEGÓCIO QUE GERE
FELICIDADE
A Máquina de Sorvete Expresso da NB Máquinas
foi feita para você que já é, ou quer se tornar um
empreendedor com alta rentabilidade!

Torne-se seu próprio chefe.

Com esta máquina você
começa a preparar:
- Sorvete de açaí
- Frozen yogurt
- Sundae
- Sorvete italiano
- Sorvete de casquinhas
- Sorvete de cascão
...e tudo que sua imaginação
criar.
Viu como esse mundo gelado é
diversificado?

Pense sempre além do esperado e mergulhe de cabeça
nas oportunidades que aparecem em seu caminho.
Planejamos e desenvolvemos projetos e industrializamos
máquinas e equipamentos de sorvetes e açaí dos mais simples
aos especiais com uma equipe de profissionais altamente
qualificados, trazendo aos nossos clientes felicidade, pois a
realização de seus sonhos está aqui na NB Maquinas de
Sorvetes.
Não o fer e c e mo s a você ap e nas um pro d uto,
oferecemos a você um modelo de negócio para se tornar
independente no ambiente de trabalho.

Enviamos a todo Brasil.

Pagamento Facilitado.

Cuidamos para que a máquina
esteja em perfeitas condições.

Aceitamos Cartão de Crédito e
diversas formas de pagamento.

A Melhor Assistência
Técnica.

O Mais Alto Padrão de
Qualidade.

Contamos com amplo estoque
de componentes e uma equipe
bem treinada.

Nossas máquinas contam com
os melhores componentes
disponíveis no mercado.

Nosso padrão de qualidade está presente em cada um
dos nossos produtos, desde o momento em que um modelo é
concebido até sua entrega ao consumidor. Produzimos
nossas próprias peças utilizando matéria prima Brasileira da
mais alta qualidade e utilizando mão de obra especializada,
focados na total satisfação de nossos clientes.

Produto 100% Brasileiro!

NB MÁQUINAS
DE SORVETE
Modelo:

NTB 190
Principais Características:

● Gabinete - Aço Inox compacta.
● Isolamento - Poliuretano

expandido
● Controle de textura - CLP.
● Produção: 190 Unds/Hora.
● Sabores: 1
● Deposito de mix: 1 cuba de 7

litros e mais 2L na câmara de
congelamento.
● Voltagem: 220v monofásica.
● Dimensões: 0,70m de altura x

0,4m de frente e 0,65m Lateral.

Qualidade
garantida

Garantia do
produto

Envio para
todo brasil

Açaí

www.nbmaquinas.ind.br

NB MÁQUINAS
DE SORVETE
Modelo:

NTB 300
Principais Características:

● Gabinete - Aço Inox compacta.
● Isolamento - Poliuretano

expandido
● Controle de textura - CLP.
● Produção: 300 Unds/Hora.
● Sabores: 2 + 1 misto.
● Depósito de mix: 2 cubas de 9

litros cada.
● Sistema de alimentação de

calda por gravidade.
Conservação noturna.
● Voltagem: 220v monofásica.
● Dimensões: 0,70m de altura x

0,55m de frente e 0,60m Lateral.
● Painel digital com luz led.

Qualidade
garantida

Garantia do
produto

Envio para
todo brasil

Sorvete

Açaí

www.nbmaquinas.ind.br

NB MÁQUINAS
DE SORVETE
Modelo:

NTB 380
Principais Características:

● Gabinete - Aço Inox compacta.
● Isolamento - Poliuretano

expandido
● Controle de textura - CLP.
● Produção: 380 Unds/Hora.
● Sabores: 2 + 1 misto.
● Depósito de mix: 2 cubas de 9

litros cada.
● Sistema de alimentação de

calda por gravidade.
● Conservação noturna.
● Dosadores de Ar.
● Cilo: 60
● Voltagem: 220v monofásica.
● Baixo consumo de energia.
● Dimensões: 1,30m de altura x
0,55m de frente e 0,60m Lateral.

Qualidade
garantida

Garantia do
produto

Envio para
todo brasil

Sorvete

www.nbmaquinas.ind.br

NB MÁQUINAS
DE SORVETE
Modelo:

NTB 400
Sorvete + Açaí.

Principais Características:

●Gabinete: Aço Inox - balção.
● Isolamento - Poliuretano
expandido.
● Produção: 480 Unds/Hora.
● Sabores: 3 individuais, 2 sabores
+ 1 misto e 1 de açaí.
● Depósito de caldas: 3 cubas de
9 litros cada.
● Conservação noturna de calda.
● Voltagem: 220v monofásica.
● Peso aprox.: 150kg
● Dimensões: 0,70m de altura x
0,57m de frente e 0,60m Lateral.
● Baixo nível de ruído.
● menor consumo de energia.
● Painel digital com luz led.

Qualidade
garantida

Garantia do
produto

Envio para
todo brasil

Sorvete

Açaí

www.nbmaquinas.ind.br

Cupuaçu

NB MÁQUINAS
DE SORVETE
Modelo:

NTB 450
Principais Características:

● Gabinete: Aço Inox - balção.
● Isolamento - Poliuretano

expandido.
● Produção: 480 Unds/Hora.
● Sabores: 3 individuais.
● Depósito de caldas: 3 cubas de

9 litros cada.
● Dosador de Ar.
● Conservação noturna de calda.
● Condensação a Ar.
● Voltagem: 220v monofásica.
● Peso aprox.: 150kg
● Dimensões: 0,70m de altura x
0,57m de frente e 0,60m Lateral.
● Baixo nível de ruído.
● menor consumo de energia.
● Painel digital com luz led.

Qualidade
garantida

Garantia do
produto

Envio para
todo brasil

Sorvete

Açaí

www.nbmaquinas.ind.br

Cupuaçu

NB MÁQUINAS
DE SORVETE
Modelo:

NTB 480
Principais Características:

● Gabinete: Aço Inox - balção.
● Produção: 400 Unds/Hora.
● Sabores: 3 individuais, 2 misto.
● Depósito de caldas: 3 cubas de

9 litros cada.
● Dosador de Ar.
● Conservação noturna de calda.
● Condensação a Ar.
● Sistema de alimentação de
calda por gravidade.
● Voltagem: 220v monofásica.
● Peso aprox.: 150kg
● Dimensões: 0,70m de altura x
0,57m de frente e 0,60m Lateral.
● Baixo nível de ruído.
● menor consumo de energia.
● Painel digital com luz led.

Qualidade
garantida

Garantia do
produto

Envio para
todo brasil

Sorvete

www.nbmaquinas.ind.br

NB MÁQUINAS
DE SORVETE
Modelo:

NTB 500
Principais Características:

● Gabinete: Aço Inox
● Produção: 500 Unds/Hora.
● Sabores: 3 individuais e 2 misto.
● Depósito de caldas: 3 cubas de

9 litros cada.
● Dosador de Ar.
● Conservação noturna de calda.
● Condensação a Ar.
● Sistema de alimentação de
calda por gravidade.
● Voltagem: 220v monofásica.
● Peso aprox.: 150kg
● Dimensões: 1,30m de altura x
0,57m de frente e 0,60m Lateral.
● Baixo nível de ruído.
● menor consumo de energia.
● Painel digital com luz led.

Qualidade
garantida

Garantia do
produto

Envio para
todo brasil

Sorvete

www.nbmaquinas.ind.br

ACESSORÍOS

DISPENSER CASQUINHAS
E COPINHOS

SUPLEMENTOS
DE SORVETE

BATEDOR DE MILKSHAKE

SUPORTE
MAQUINA INOX

NÓS TEMOS TUDO QUE VOCÊ PRECISA
PARA MONTAR SUA SORVETERIA

ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES

(51) 3029-0694
(51) 98127-5022
NB maquinas
nbmaquinas
www.nbmaquinas.ind.br
Av. Farrapos, 2051 - Floresta, Porto Alegre - RS, 90220-006

