


O Boliche sempre foi uma atração 
clássica: impossível não olhar, 

irresistível não jogar.

O MiniBowling Imply é uma atração 
totalmente projetada para o 

entretenimento familiar, para aumentar 
a rentabilidade dos operadores e 

melhorar a experiência dos clientes.

No matter



Efeitos Neon Bright Bowling: As pistas brilham na luz 
negra com efeitos de iluminação glow in the dark!

Displays LCD 55" exibem o score.

Fácil de operar: O MiniBowling requer manutenção 
mínima. Projetado com a mais alta qualidade, o 
equipamento fornece uma grande performance para 
altos fluxos de uso. Para maior facilidade, o Painel 
frontal abre para manutenção.

Sistema de iluminação de LED's RGB com efeitos 
luminosos coloridos nos pinos, ao longo das pistas e 
no elevador de bolas.

Pista com Laminados Fenólicos Sintéticos com alta 
durabilidade e resistência, as pistas Imply® 
permanecem como novas por muitos anos de uso 
contínuo.

As pistas compactas, com bolas e pinos menores 
tornam o jogo mais fácil e divertido para todas as 
idades.
Bola: 1,7Kg. 13cm de diâmetro.
Pino: 1,1Kg. 23cm de altura.

Mini Bowling



Até 6 jogadores podem se divertir em uma mesma partida.

Software rápido com interface simples e intuitiva projetada 
para uma melhor experiência do jogador. Apenas insira um 
crédito para começar a fazer strikes!

Modos de Jogo configuráveis pelo operador:
- Pro: 10 frames e 2 jogadas por frame.
- One Shot: 10 frames, 1 jogada por frame.
- Fast: 5 frames, 2 jogadas por frame.
O software conta com um timer (contador de tempo 
regressivo) para evitar o jogo lento.

 Exibição de record da pista.

Preparado para receber o sistema de pagamento de sua 
preferência: Pode ser operado com fichas, moedas, 
smartcard, ou central de gerenciamento.
* mecanismo moeda/ficha/smartcard não incluso.

Redemption Opcional: Permite configurar o valor para os 
tickets.



Choose the length of your MiniBowling:

Height 
82 1/4| 2,09m

Width 
1 lane: 5' 8" | 1,72m
2 lanes:  9' 9 1⁄2" | 2,98m

Length
2 compact lane modules: 
32' 7 1/2" | 9,94m
2 lane modules: 
35' 10 3/4" | 10,94m
3 lane modules: 
44' 10 1/4" | 13,67m

2 compact lane modules

3 lane modules

32' 7 1/2" | 9,94m

44' 10 1/4"  | 13,67m

Escolha o comprimento da sua MiniBowling:

Altura
2,09m

Largura
1 pista: 1,72m
2 pistas: 2,98m

Comprimento
2 mód. de pista compacta: 9,94m
2 mód. de pista: 10,94m
3 mód. de pista: 13,67m

2 módulos de pista compacta

3 módulos de pista

9,94m

13,67m



Choose the length of your MiniBowling:

Height 
82 1/4| 2,09m

Width 
1 lane: 5' 8" | 1,72m
2 lanes:  9' 9 1⁄2" | 2,98m

Length
2 compact lane modules: 
32' 7 1/2" | 9,94m
2 lane modules: 
35' 10 3/4" | 10,94m
3 lane modules: 
44' 10 1/4" | 13,67m

2 compact lane modules

3 lane modules

32' 7 1/2" | 9,94m

44' 10 1/4"  | 13,67m

EQUIPAMENTOS
- 2 Máquinas repositoras de pinos automatizadas com sensores e CPU
- Pistas com superfície fenólica sintética
- 1 Sistema de retorno automático com elevador de bolas e porta bolas
- 2 Conjuntos de canaletas em plástico  ABS e proteção do retorno de bolas
- Comando para controle das pistas preparado para a instalação do sistema de cobrança desejado
*mecanismo moeda/ficha/smartcard não incluso

ILUMINAÇÃO
- Sistema de iluminação de LED's RGB com efeitos luminosos coloridos nos pinos, ao longo das pistas 
e no elevador de bolas

DISPLAYS
- Painel decorativo com efeito Bright Bowling
- 2 LCDs  HD 55” para score e animações
- Licenças do software de score automático BowlingNet

KITs
- 20 Pinos pequenos
- 4 Bolas pequenas
- 1 Kit de Manuais

OPCIONAIS
- Camarote para jogadores com sofá e mesa
- Proteção Lateral
- Central de Operação
- Painel Publicitário de Pinos
- Redemption
- Kit de Manutenção com peças de reposição

Cada par de pistas MiniBowling completas incluem:



Camarote para jogadores:

Oferece uma atmosfera casual e elegante com maior 
conforto. Para complementar a área dos jogadores, um 
mobiliário exclusivo onde eles podem relaxar enquanto 
esperam sua vez de jogar, em um ambiente perfeito para 
bebidas e petiscos.

Comprimento total com camarote
2 mód. de pista compacta: 12,34m
2 mód. de pista: 13,37m
3 mód. de pista: 16,10m



Choose the length of your MiniBowling:

Height 
82 1/4| 2,09m

Width 
1 lane: 5' 8" | 1,72m
2 lanes:  9' 9 1⁄2" | 2,98m

Length
2 compact lane modules: 
32' 7 1/2" | 9,94m
2 lane modules: 
35' 10 3/4" | 10,94m
3 lane modules: 
44' 10 1/4" | 13,67m

2 compact lane modules

3 lane modules

32' 7 1/2" | 9,94m

44' 10 1/4"  | 13,67m

Projetados para criar uma atmosfera aconchegante. A coleção de sofás coloridos e mesas oferecem mais conforto para 
desfrutar de ótimos momentos com seus amigos, jogar e se divertir, em um ambiente perfeito para bebidas e petiscos. 
Disponíveis em diversas cores e modelos, oferecem combinações para diferentes decorações:

SOFÁS
Produzidos em couro ecológico.
Disponíveis nas cores:

Preto

Marfim

Vermelho

Verde-limão

Laranja

Chocolate

MESAS
Com um design inovador.
Disponíveis nas cores:

Preto

Branco

Preto e Branco

Madeira

Móveis bowling lounge



Choose the length of your MiniBowling:

2 compact lane modules

32' 7 1/2" | 9,94m

Proteção lateral
Primando sempre pela maior segurança, oferecemos a proteção lateral. Com design clean, a proteção de policarbonato transparente 
não só complementa o visual do seu MiniBowling, como também pode ser utilizada para divulgar adesivos de promoções ou a 
publicidade que você desejar.



Choose the length of your MiniBowling:

Height 
82 1/4| 2,09m

Width 
1 lane: 5' 8" | 1,72m
2 lanes:  9' 9 1⁄2" | 2,98m

Length
2 compact lane modules: 
32' 7 1/2" | 9,94m
2 lane modules: 
35' 10 3/4" | 10,94m
3 lane modules: 
44' 10 1/4" | 13,67m

2 compact lane modules

3 lane modules

32' 7 1/2" | 9,94m

Exibe o status das pistas de forma clara na tela principal para 
facilitar o controle.
Flexibilidade: Customize várias opções para controlar o boliche do 
seu jeito.
Controle sobre a forma de cobrança (pós-pago ou pré-pago), nas
modalidades hora e linha. Permite definir diferentes preços para 
dias e horários, e ainda valores diferenciados para feriados, 
aniversários, happy hours, promoções especiais, entre outros. 
Controle sobre descontos e acréscimos (é necessário informar 
motivo para registro).
Agiliza em poucos cliques o controle das pistas, permitindo abrir e 
fechar pistas, e enviar comandos para as pistas, tais como: nome 
dos jogadores, linha de falta, bumper, retorna jogada, rearme, nova 
partida, reiniciar pista, adicionar créditos/linhas, inversão de 
pistas, abertura de pista em modo manutenção, entre outras 
opções.
Permite configurar o número de créditos (fichas, moedas, 
smartcard) utilizados para cada jogador.
Redemption: Na opção de Comando com tickets redemption, 
permite configurar o valor para os tickets.
Permite configurar o modo de jogo e o timeout para jogada.
Além do boliche, também pode controlar outros equipamentos 
(opcional), como mesas de bilhar, salas para eventos, e mais. 
Permite configurar opções de tempo e valor para cada ativo 
rentável.
Cadastre usuários. O acesso ao sistema é feito através de usuário e 
senha.
Pode ser integrado com outros sistemas (Imply® fornece a 
documentação para fazer a integração).

BowlingNet Central
Software de operação e controle das pistas. Intuitiva e fácil de usar, lhe dá o máximo controle sobre suas pistas com menos esforço 
para que você possa maximizar a sua lucratividade e a satisfação dos clientes.

Acompanha:
-   CPU
     LCD 18.5”
     Teclado
-   Mouse
-   Switch de Rede
-   Licença do Sofware BowlingNet Central



Você está pronto para um visual impressionante? Escolha o 
design do seu MiniBowling:

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas.



Instalação
A instalação é realizada pela Equipe Técnica Imply . O período de instalação é de aproximadamente 2 dias por pista, juntamente com 2 
ajudantes disponibilizados por você.

Além disso, é muito importante que o técnico do seu boliche acompanhe a instalação para receber o treinamento e transferência de 
conhecimento de nossa equipe sobre os equipamentos.

Importante: Nivelamento do piso no local de instalação com tolerância máxima aceitável de 2cm de desnível.

Vamos fornecer a melhor solução para 
seu Boliche, com um projeto 
personalizado especialmente para você. 
Nossos profissionais vão lhe assessorar 
com ideias e sugestões para o projeto e 
construção de seu espaço. Nosso 
objetivo é garantir que você e seus 
clientes tenham uma experiência 
maravilhosa. Estamos prontos para 
ajudá-lo.



Qualidade
Certificações UL, Inmetro e Marcação CE, de acordo com 
padrões e normas internacionais de qualidade.

Garantia de fábrica e Suporte técnico de nossa equipe 
altamente qualificada.

Rede internacional de distribuidores.

Equipamentos desenvolvidos para manutenção mínima e baixos
custos de operação.



44' 10 1/4"  | 13,67m

Comece seu projeto agora e você já poderá começar obter 
retorno em seu investimento na próxima temporada.

Impacto atrativo garantido para todas 
aplicações de entretenimento: Diversão familiar, 
happy hours, aniversários, festas, eventos e 
muito mais.

Diversão para todas as idades!

Atração comprovada no mundo inteiro: O Boliche 
será a principal atração do seu negócio. Irá 
aumentar seu faturamento e o fluxo de pessoas, 
bem como as vendas de comidas e bebidas.

O Boliche é um investimento sólido: A operação 
proporciona níveis de receita estáveis, com fluxo 
de caixa durante o ano inteiro.

Sinônimo de um futuro lucrativo: Combinando 
muita diversão e boliche para criar um ambiente 
de alto astral, o MiniBowling promete um grande 
futuro. É o negócio ideal para unir rápido retorno 
de investimento com o entusiasmo de promover 
a diversão.

O MiniBowling é uma ferramenta de 
entretenimento lucrativa e oferece alto retorno de 
investimento

Rápido Payback por pista,
potencial de faturamento anual:

20 jogos por dia

R$ 21,900

R$ 29,200

R$ 36,500

R$ 43,800

R$ 51,100

R$ 58,400

R$ 65,700

30 jogos por dia

R$ 32,850

R$ 43,800

R$ 54,750

R$ 65,700

R$ 76,650

R$ 87,600

R$ 98,550

Simulação para 365 dias de operação

R$3

R$4

R$5

R$6

R$7

R$8

R$9



Contate-nos:

+55 [51] 2106 8000 imply@imply.com implygroup implygroup imply.com


