


LEVE SEU BOLICHE PARA
O PRÓXIMO NÍVEL.

Dê aos jogadores o que eles desejam. Desenvolvemos o Green 

Bowling® com as mais modernas tecnologias aplicadas ao 

entretenimento. Tudo projetado para criar uma nova experiência 

jogando boliche. 

Com a fusão de nosso know-how do mercado mundial e ideias 

criativas, o Green Bowling® combina vários motivos para atrair os 

jogadores, oferecer uma maneira mais divertida de fazer muitos 

strikes, e mantê-los voltando para mais!

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



O VERDADEIRO EFEITO UAU!

Nosso exclusivo sistema de iluminação com LED's RGB

sincronizados nos pinos, ao longo das pistas e no 

Terminal dos jogadores proporciona um show de luzes!

Os incríveis efeitos visuais coloridos são animados e 

interativos de acordo com cada jogada, deslumbrando

os jogadores e criando o efeito “UAU”.

Os efeitos são independentes para cada pista, e geram

um resultado sensacional de iluminação em todo 

ambiente do boliche. Você também pode customizar 

as cores do show de luzes para ocasiões especiais e 

eventos, ou ainda, escolher entre diversas sequências 

pré-programadas através do controle na central das 

pistas. Dê vida ao seu boliche!



BRIGHT BOWLING

As pistas brilham na luz negra com efeitos de iluminação

glow in the dark!

Com os efeitos Bright Bowling, as Pistas Green Bowling Imply® 

são literalmente transformadas em um show de luzes, cores e 

música. As tintas especiais e pigmentos neon presentes nos 

componentes dos equipamentos interagem com a luz negra, 

resultando em um grande atrativo. Para maximizar o efeito, 

podem ser usadas luzes coloridas dançantes, luzes strobo, laser, 

efeitos de fumaça, e outros. Assim, este efeito cria um ambiente 

contagiante, aumentando a diversão dos jogadores, bem como o 

tempo de permanência e a receita por pista.

Diversão contagiante para todas as idades

Atração com impacto garantido para aniversários,
eventos e happy hours!

Maior lucratividade e fluxo de pessoas para o seu boliche!



Fiesta

Três temas com diversas opções para

combinar com diferentes decorações.

Temas
Next

Boutique



Linha de Móveis

Oferece todo estilo que você deseja para seu boliche. Projetada para criar um ambiente elegante com muito 

conforto para seus clientes. Assim, eles podem interagir, e desfrutar de lanches e bebidas enquanto esperam 

sua vez de jogar. Isso significa maior satisfação para o público, e mais lucratividade para o seu boliche.

Painéis Decorativos

Seu boliche nunca foi tão atraente. Os exclusivos Painéis Decorativos Green Bowling® foram desenvolvidos 

para destacar ao máximo o brilho das cores com o efeito Bright Bowling.

Os gráficos modernos e as imagens coloridas embelezam ainda mais seu Boliche, ajudando a torná-lo um

destino inesquecível de entretenimento. Disponíveis em uma variedade de modelos com grande apelo visual.



Painéis Decorativos - Boutique

Café “Apreciar os prazeres de uma cafeteria em Roma, com lambretas, mesinhas no exterior, e o melhor cenário para pães, doces, gelatos e espressos.”

Voyage “Viajar e se encantar pela vida. Malas carimbadas, ícones de diferentes lugares do mundo, aviões, balões, barcos e trens partindo.”

Submarine Adventure “Embarcar em aventuras submarinas, com oceanos repletos de cardumes coloridos e paisagens aquáticas, que se espremem

curiosos tentando conhecer novos visitantes”.

* Repetição a cada 04 pistas

Paradise Islands “Procurar aventuras e explorar novos lugares, fazendo pequenas expedições até ilhas pouco habitadas. 

Na praia camuflam-se pinos e bolas de boliche, nos coqueiros e pela areia dessa paisagem tropical.”

Puzzles “Mosaico de gigantes pinos e bolas de boliche.”



Painéis Decorativos - Boutique

“Crie uma harmonia atemporal com o brasão real do seu bowling.”

* Repetição a cada 04 pistas

Fleur de Lys Geometric Gold “Um incrível equilíbrio de luxo e estilo.”

“Um luxuoso design de mármore de alta classe.”Marble Neon Fly “Crie um ambiente acolhedor ao estilo pub.”

“Deixe o espaço mais aconchegante com este design clássico..”Neon Run Wood “Um painel de madeira de primeira classe pode combinar com muitos estilos de design, enquanto oferece uma sensação acolhedora.”



Painéis Decorativos - Fiesta

Racing “Uma cena dinâmica e energética, onde carros correm junto com bolas gigantes, competindo por espaço em uma gigantesca pista de corrida.” Theme Park “Uma grande feira de atrações, tendo ao centro o circo rodeado por brinquedos, uma montanha-russa, e balões de exclamações ao estilo cartoon.”

“Um dirigível em forma de pino de boliche, orbitando pelo céu e dividindo espaço com cometas coloridos, sobrevoa uma metrópole com muitos 

letreiros luminosos e placas neon.”

Zeppelin Pin

90’s  Fun “Gigantes pinos e bolas de boliche emanando cores e se derretendo ao Estilo Pop Art, juntamente com os passatempos favoritos da nova geração.” Joy “Um parque arborizado, com bancos espalhados, um carrinho vendendo doces e pessoas passeando e se divertindo.”

* Repetição a cada 04 pistas

Geometric Colors “Traga vivacidade com estes magníficos padrões geométricos.”

Holographic “Um design futurista inspirado em padrões de refração de luz..”



Painéis Decorativos - Next

Bowling Frequencies - Colors “Uma realidade paralela habitada por pinos e bolas de boliche.”

“Imensas estruturas arquitetônicas abstratas e conceituais em formato de bolas e pinos.”Dimensions

Supersonic “Veículos futuristas viajando em velocidades supersônicas.”Space Holiday “Vista partir de uma estação espacial, diversas naves de passeio atravessando a vista em um ambiente futurista de férias intergaláticas.”

“Um baile em um bar no edifício mais alto do planeta, esbanjando glamour e requinte, as peças de decoração remetem à pinos e bolas de boliche.”Sky Bar

Bowling Frequencies - B&W

* Repetição a cada 04 pistas

“Uma realidade paralela habitada por pinos e bolas de boliche.”

“Traga vivacidade com estes magníficos padrões geométricos.”



Painéis Decorativos - Next
* Repetição a cada 04 pistas

Geometric B&W Geometric Blue“Traga vivacidade com estes magníficos padrões geométricos.”

Geometric Charge Geometric Coral

Geometric Energy Geometric Orange

Geometric Purple



ÁREA DE JOGADORES

Design clean, moderno e sofisticado, com uma visão clara das

pistas. Os elementos unem-se de forma harmoniosa, compondo

um ambiente convidativo e confortável para os jogadores.



Confortáveis e ergonômicos, com um exclusivo

porta-sapatos e carregadores USB para celular.

Cada sofá acomoda até 5 pessoas. Com 

configurações modulares, você pode combinar

mais sofás na sua área de jogadores para 

acomodar até 15 pessoas

SOFÁS

Preto Verde Jeans Vermelho



Versáteis, com bastante espaço para 

consumo de comida e bebidas na área de 

jogadores. Para grupos maiores, podem ser 

utilizadas mais mesas, posicionadas no 

centro e também nas laterais dos sofás.

MESAS

Preto Amarelo Madeira



Sem dúvida, o mais ágil e seguro. Proporciona uma 

decoração totalmente customizada para seu boliche, 

seguindo o tema do Painel Decorativo de sua escolha.

ELEVADOR DE BOLAS



DISPLAYS
VISUALIZADORES
DAS PISTAS

Envolva o público com 

deslumbrantes telas LCD 55" HD, 

que exibem informações sobre 

cada jogada de uma forma muito 

mais moderna.

As telas são embutidas no painel

decorativo, assim não requerem 

a construção de estruturas 

aéreas extras para a instalação.



Terminal Bowling Café: Preparado para integrar o sistema de 

pagamento de sua preferência, pode ser operado por moedas, fichas ou 

smartcard. Assim, não necessita de funcionários para atendimento, 

otimizando seus processos operacionais. Apenas insira um crédito para 

começar a fazer strikes! Sistema Redemption opcional para recompensar 

os jogadores.

TERMINAIS INTERATIVOS
OS JOGADORES VÃO ADORAR NOSSOS NOVOS TERMINAIS.

moedas fichas smartcard TICKETS
REDEMPTION

Operação: Opcional:

Terminal Touchscreen: Design Slim. Corpo iluminado com efeitos 

de luz. Monitor 15" touchscreen. Leitor Qr Code ou Smartcard 

(opcionais). Com arrojado design slim, sua tela LCD Touchscreen 

dispensa o uso do teclado, permitindo que com simples toques 

na tela, os jogadores acessem todas funções de controle da pista.



O novo sistema de score automático da Imply®, desenvolvido para oferecer uma 

inovadora experiência aos jogadores, com as melhores tecnologias para que possam 

desfrutar de horas de diversão sem parar, e voltem muitas vezes.

BOWLINGNET USER

Ultra User friendly: Sistema muito intuitivo, prático e fácil de usar.

Até 12 jogadores podem se divertir em uma mesma partida.

Nova Interface de Jogo.



Os avatares com fundos animados proporcionam uma 

experiência de jogo mais divertida. Os jogadores podem 

escolher seus próprios avatares no início do jogo a partir de 

diversos grupos de temas disponíveis, concebidos para todas 

as idades e tipos de jogadores. Seus clientes vão adorar as 

diversas opções de avatares que reagem de acordo com a 

pontuação do jogo, canaleta, strike e outras situações.

*Disponível para os Terminais Touchscreen. Não disponível 

para os Terminais Bowling Café.

INTERFACE DE JOGO*



O jogador pode selecionar entre uma variedade de ambientes de pontuação para criar uma experiência 

única na interface, incluindo ambientes para festas e aniversários. Os jogadores também poderão desfrutar 

de controle sobre a configuração do seu nome, opção de ativar bumper e linha de falta, entre  outras 

opções de jogo.

*Disponível para os Terminais Touchscreen. Não disponível para os Terminais Bowling Café.

INTERFACE DE JOGO*



Oferece aos jogadores acesso imediato às melhores ofertas 

de comidas e bebidas. Assim, é muito prático selecionar a 

quantidade de cada ítem e fazer pedidos diretamente da pista.

GARÇOM VIRTUAL - 
FERRAMENTA PARA CATERING*

Com nosso exclusivo sistema multi-idiomas, o jogador pode 

escolher o idioma para comandar as pistas: português, inglês, 

espanhol, ou francês. Assim, qualquer estrangeiro se sente em 

casa no seu Boliche Imply®.

SISTEMA MULTI-IDIOMAS*

Ao final do jogo, os jogadores com as melhores pontuações

podem gravar seus nomes no TOP 10, nas categorias 

masculino, feminino e infantil.

RANKING AUTOMÁTICO*

É possível interagir com os outros jogadores enviando 

mensagens de uma pista para outra.

*Disponível para os Terminais Touchscreen. Não disponível 

para os Terminais Bowling Café.

SISTEMA DE MENSAGENS*

Permite criar equipes de jogadores e calcular a pontuação por

equipe.

MODO EQUIPE*



Se você realmente deseja surpreender seus clientes, 

aproveite as últimas inovações tecnológicas. Use esta 

interface única para permitir que os jogadores conectem seu 

próprio smartphone ao jogo.

Os jogadores podem usar seus smartphones para acessar o 

menu de opções, ver o score do jogo, fazer pedidos do 

cardápio e compartilhar suas pontuações nas redes sociais.

Para ter acesso, o jogador necessitará apenas de um aplicativo 

leitor de QR Code e navegador em seu celular.

*Opcional para terminais de tela sensível ao toque. 

Não disponível para os terminais do Bowling Café.

INTERFACE PARA 
SMARTPHONE*



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.

BOWLINGNET CENTRAL

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.



Selecione entre uma grande variedade de temas 

pré-configurados com diferentes efeitos e cores para o 

sistema de iluminação com LED's RGB sincronizados 

nos pinos, ao longo das pistas e no Terminal dos 

jogadores.

SHOW DE LUZES

Conhecer seus clientes, fidelizá-los e mantê-los retornando para mais 

visitas é a chave para o seu sucesso. Nosso sistema lhe permite 

cadastrar informações, dados e preferências de todos seus clientes. 

Utilize seu banco de dados de clientes para realizar ações de marketing

de relacionamento, divulgações e promoções através de e-mail, 

mensagens de texto, telefone, mala direta, mídias sociais e muito mais.

CRM

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).

PAGAMENTOS
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.

Para o Terminal Bowling Café, permite configurar o número de créditos (fichas, moedas, 

smartcard) utilizados para cada jogador.

Redemption: Na opção de Terminal Bowling Café com tickets redemption, permite configurar o 

valor para os tickets.



Pro/Treino: 10 frames, 2 jogadas por frame

Game/One Shot: 10 frames, 1 jogada por frame

Fast: 5 frames, 2 jogadas por frame.

Manutenção.

MODOS DE JOGO
CONFIGURÁVEIS

Oferece a opção de habilitar e configurar um timer (contador 

de tempo regressivo) para jogos mais rápidos. Caso esteja 

ativado, aparece uma barra de tempo na parte inferior do 

Display LCD Visualizador da Pista.

TIMEOUT PARA JOGADA



Você pode criar um número ilimitado de temas próprios, 

adicionando fundos personalizados com a logo do seu boliche, e 

todas as imagens customizadas que você quiser. As possibilidades 

são infinitas. Você pode até mesmo criar imagens com fotos de 

aniversariantes, logomarcas de empresas para eventos 

corporativos, ou qualquer outro tema que seu boliche queira 

promover.

INTERFACE DOS TERMINAIS*

Controle da Lista de espera exibida aos clientes nos Displays LCD 

Visualizadores de Reserva. Se as pistas estão cheias no momento, 

os clientes podem adicionar seus nomes à lista de espera, e 

acompanhar o seu lugar na fila.

PLATAFORMA DE
RESERVA DE PISTAS

Envie mensagens da central para as pistas, para interagir com os 

jogadores e divulgar promoções criativas..

SISTEMA DE MENSAGENS*

Você pode facilmente criar e agrupar as ofertas do cardápio para que 

os jogadores façam seus pedidos diretamente a partir dos terminais ou 

smartphones. Informe o preço de cada ítem, cria pacotes e combos 

para agilizar as operações e melhorar o serviço de atendimento.

*Disponível para os Terminais Touchscreen. Não disponível para os 

Terminais Bowling Café.

GARÇOM VIRTUAL -
FERRAMENTA PARA CATERING*



Configure os botões disponíveis para a tela do jogador.*

Configure e personalize os idiomas disponíveis para os jogadores.*

Configure o Ranking (Masculino / Feminino / Infantil).*

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).

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.

*Disponível para os Terminais Touchscreen. Não disponível para os Terminais Bowling Café.



Crie seu próprio canal de TV para capturar a atenção e interagir com todos em seu 

centro de uma forma muito mais atraente e rentável – com o mínimo esforço de 

sua parte. O exclusivo Supermídia Imply® é uma ferramenta poderosa para 

executar campanhas de marketing altamente eficazes para seu centro.

É fácil de trocar suas promoções e anúncios digitais personalizados, e exibí-los 

em todo o boliche: desde os Displays LCD Visualizadores das Pistas, os Displays 

LCD Visualizadores de Lista de espera e ainda, em Displays adicionais 

espalhados em na área de jogadores, em seu restaurante, bar, recepção, ou em 

qualquer outro lugar do seu ambiente.

Deste modo, é uma maneira infalível de atrair mais olhares para seus anúncios. O

Pacote Supermídia lhe permite divulgar campanhas para aumentar as vendas 

médias, incentivando os clientes com anúncios de alimentos, bebidas, e diversos 

produtos oferecidos em sua loja, e ainda, encorajá-los a voltarem mais vezes. Não 

há melhor lugar para anunciar seus produtos do que dentro do seu boliche.

PACOTE SUPERMÍDIA DIGITAL SIGNAGE 

Potencializa a satisfação dos clientes e promove a fidelização.

Dê aos seus clientes todas as informações que eles necessitam para melhorar sua experiência.

Muito mais interatividade!

Aumento no retorno do seu investimento com a venda de espaços publicitários para outros 

anunciantes, gerando novas fontes de receita para seu centro.

Divulgue todas suas ofertas, pratos do dia, publicidade, eventos especiais e outras promoções 

para promover acréscimos nas vendas.

*opcional



O Supermídia oferece um poderoso conjunto de ferramentas fáceis de usar:

Crie anúncios a partir do zero com nosso editor fácil de usar para criar textos e imagens com a logo

do seu centro, preços, e outras informações customizadas.

As sequências de imagens podem ser diferentes para cada dispositivo, ou iguais para todos 

dispositivos de mídia.

Automatiza todo processo de divulgação: Permite selecionar o tempo de exibição e número de 

repetições para cada anúncio, bem como definir horários, dias da semana, dias do mês e meses 

para mídias específicas, de modo que você pode exibir qualquer conteúdo no momento mais 

oportuno. Com as programações automatizadas, o Supermídia continua a impulsionar suas vendas

dia após dia.

Permite selecionar em quais monitores os anúncios serão exibidos, podendo programar mensagens 

customizadas para aniversários, festas e eventos.

Crie e edite diversas programações, com a possibilidade de testar e visualizar a exibição antes de 

publicar.

Crie e configure diversos efeitos.

Cadastre o horário e dias de funcionamento dos equipamentos, com horário para ligar e desligar.

Relatórios de exibição das mídias, com uma visão geral de suas campanhas, e mais.

Você pode facilmente exibir vídeos, imagens, pictogramas, mensagens de texto, contagem 

regressiva de datas para eventos, seus próprios anúncios, e mais..



Aqui você pode ver todos os dados do seu boliche. Explore relatórios de Business 

Intelligence de forma intuitiva, tudo em um só lugar.

Oferece diferentes relatórios de gestão, receitas e ocupação das pistas para lhe 

ajudar a melhor gerir e fazer crescer o seu negócio. Com nosso sistema de 

Gerenciamento pela Internet, você tem acesso às informações de seu boliche a 

qualquer dia da semana, 24 horas por dia e o mais importante: de qualquer lugar.

Pare de perder tempo com planilhas e sistemas complicados. Nós vamos facilitar 

sua gestão, sem complicação, com ferramentas para proteger contra fraudes e 

facilitar a auditoria. Você pode ver em tempo real quais são as pistas abertas, 

visualizar a arrecadação de cada pista ou de todas elas, podendo consultar 

relatórios de faturamento sintéticos e analíticos, e muitas outras informações úteis.

BOWLINGNET MANAGER



A internet se tornou uma realidade no dia a dia dos consumidores. 

Por isso, oferecemos uma plataforma online exclusiva para o seu 

negócio!

Conte com o que há de mais moderno no mercado para deixar seus 

clientes reservarem as pistas e comprarem antecipadamente 

horas/linhas pela Internet com facilidade e conveniência. O Super 

Ingresso acelera suas receitas.

Seus clientes podem reservar pistas em poucos cliques através do 

computador, smartphone, tablet, de qualquer lugar a qualquer 

momento, e ter a certeza de chegar no boliche com a sua pista 

disponível.

PACOTE SUPER INGRESSO

SUA 
PÁGINA
EXCLUSIVA
DE VENDAS
ONLINE!

Reduz o risco de manter pistas reservadas para no-shows (não comparecimentos), pois o pagamento da reserva 

é realizado antecipadamente. Pagamento com as principais bandeiras de cartão de crédito.

Os clientes podem logar diretamente com uma conta Google ou Facebook, ou então, preencher um breve 

cadastro.

A aparência pode ser personalizada de acordo com a sua identidade, aplicando as suas cores e sua logomarca.

É possível também vender combos com comidas e bebidas, pacotes para festas, aniversários e opcionais do 

seu cardápio.

O Super Ingresso conta com relatórios e dashboards para total controle em tempo real, através de uma 

plataforma totalmente interativa e fácil de usar.

Oferecemos um domínio como seuboliche.superingresso.com.br. Ou adicionamos a plataforma Super Ingresso 

dentro do seu próprio site já existente, assim você vende online diretamente no seu site, sem redirecionamentos.

*opcional

Bowling Games - Book a Lane! 

Bowling Games - Book a Lane! 

Bowling Games - Book a Lane! 

Your Bowling Logo

Your Bowling Logo

Log-in

Log-in

Happy Hours

Happy Hours

Birthdays

Birthdays

BUY / INFORMATIONS

BUY / INFORMATIONS

BUY / INFORMATIONS

Happy Hours

BUY / INFORMATIONS

BUY / INFORMATIONS

BUY / INFORMATIONS

BUY / INFORMATIONS BUY / INFORMATIONS

Your Bowling Logo Log-in



Pessoas com deficiência ou com necessidades

especiais podem jogar no Green Bowling. 

Solicite seu projeto da área de jogadores adaptado 

para cadeirantes.

ACESSIBILIDADE



SISTEMA DE BUMPERS
PNEUMÁTICOS

Permite que crianças e novos jogadores tenham 

uma chance de fazer com que a bola evite as 

canaletas, sendo muito mais fácil de jogar! Nosso 

confiável sistema pneumático evita qualquer 

preocupação. Os Bumpers podem ser ativados 

individualmente pelo jogador, ou pela central.

Pista com Laminados Fenólicos 100% sólidos de 

alta resistência, com garantia de fábrica de 1440 

dias. As pistas Imply® permanecem como novas

por muitos anos de uso contínuo (quando 

seguidas as recomendações de cuidados de 

limpeza e manutenção).

PISTAS 
ULTRA RESISTENTES

Nossos produtos são feitos para altos 

tráfegos de uso, permanecendo com

uma aparência excelente ano após ano.

Utilizamos apenas os melhores

materiais disponíveis.



IMAGINE COMO
CRIAR UM
BOLICHE MAIS 
LUCRATIVO!

O inovador Sistema de Retorno de Bolas Imply® é projetado para 

que a bola, ao chegar no fim da pista, retorne de forma rápida e 

segura através de um trilho subterrâneo localizado embaixo das 

canaletas.

Com esta inovação, reduzimos 36 cm de largura por par de pista 

no Sistema de Retorno de Bolas e divisão de pistas. Um dispositivo 

especialmente projetado faz com que as bolas de diferentes 

pesos retornem com a mesma velocidade, para maior segurança.

Mais lucratividade no mesmo espaço: É possível instalar 

11 pistas onde até então era possível instalar 10 pistas.

17.41 METROS DE LARGURA = 11 PISTAS IMPLY® GREEN BOWLING OU 10 PISTAS DE OUTRAS MARCAS.



Extremamente ágil, simples e confiável. Utiliza menos peças e 

possui menor custo de operação comparada com as 

máquinas tradicionais. Realiza uma rápida reposição dos 

pinos, fazendo com que os jogadores não percam tempo 

entre uma jogada e outra. Gerenciada por um controle 

inteligente computadorizado.

MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS
IMPLY®

As pistas Green Bowling Imply® foram desenvolvidas de uma 

forma inovadora. Nossas exclusivas bases reguláveis 

proporcionam excelente estabilidade e maior resistência à 

umidade, minimizando o movimento das pistas ao longo do 

tempo, e garantindo instalações mais fortes.

BASES REGULÁVEIS



Exibidos durante o rearme de pinos e quando as pistas estão

fechadas, são um local de grande visibilidade para todos 

jogadores. Você pode divulgar publicidade nos paineis, 

gerando uma renda extra.

PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

Sensor com tecnologia infravermelha, permite uma 

configuração individual para cada jogador, proporcionando 

maior segurança. Além disso, a linha de falta ajuda a manter 

as disputas justas, nos jogos mais competitivos e 

campeonatos.

LINHA DE FALTA INTEGRADA



SUGESTÃO DE PACOTE COMPLETO DE ÍTENS PARA 2 PISTAS GREEN BOWLING IMPLY®:

MRP – MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS AUTOMATIZADA COM SENSORES INTELIGENTES E CPU

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE

CONJUNTOS DE CANALETAS E DIVISÓRIAS DE PISTA

SUPERFÍCIES DE PISTAS COM LAMINADOS FENÓLICOS 100% SÓLIDOS E EFEITO BRIGHT BOWLING

SISTEMAS DE BUMPERS PNEUMÁTICOS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS RGB AO LONGO DAS PISTAS, NOS PINOS E NO TERMINAL

LICENÇA DO SOFTWARE BOWLINGNET CENTRAL

PAINEL DECORATIVO COM EFEITO BRIGHT BOWLING

PAINEL PUBLICITÁRIO

PLATAFORMA DE RESERVAS DE PISTAS. DISPLAY LCD 21.5”, 32“ OU 43” VISUALIZADOR DE LISTA DE ESPERA

DISPLAYS LCD 55” VISUALIZADORES DAS PISTAS

TERMINAL INTERATIVO: TERMINAL TOUCHSCREEN COM LCD 15” 
OU TERMINAL BOWLING CAFÉ PREPARADO PARA FICHEIRO/MOEDEIRO/SMARTCARD

LICENÇAS DO SOFTWARE DE SCORE AUTOMÁTICO BOWLINGNET

SOFÁ PARA A ÁREA DE JOGADORES

MESA PARA A ÁREA DE JOGADORES

BOLAS OFICIAIS HOUSE GLOW IMPORTADAS EM DIFERENTES PESOS E CORES

PINOS OFICIAIS GLOW IMPORTADOS

SISTEMA DE RETORNO AUTOMÁTICO DE BOLAS ( MAB – MÁQUINA ACELERADORA DE BOLAS /
MEB – MÁQUINA ELEVADORA DE BOLAS ) COM CAPA DECORATIVA DO ELEVADOR DE BOLAS E MESA PORTA BOLAS

SAPATOS

KIT DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO

KIT DE LIMPEZA

KIT DE MANUAIS

INTERFACE PARA SMARTPHONES

PACOTE SUPERMÍDIA – CRIE SEU PRÓPRIO CANAL DE TV

PACOTE SUPER INGRESSO

LICENÇA DO SOFTWARE BOWLINGNET MANAGER

MESA PORTA BOLAS PARA A ÁREA DE JOGADORES

KIT DE FERRAMENTAS PARA BOLICHE

PINO GIGANTE COM JORNAL ELETRÔNICO (OPCIONAL)

LINHA DE FALTA ELETRÔNICA

RAMPA DE BOLICHE +ACESSIBILIDADE

PROTEÇÕES LATERAIS
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CENTRAL DE GESTÃO

OPCIONAIS

DISPLAYS

MÓVEIS

ACESSÓRIOS

INTERFACE PARA SISTEMA DE CARTÕES

CENTRAL DE GESTÃO  (CPU, LCD 18.5”, TECLADO, MOUSE, SWITCH DE REDE) 1

1CONTROLE DE BILHAR PARA A CENTRAL DE GESTÃO

1IMPRESSORA PARA A CENTRAL DE GESTÃO

Os ítens contidos no seu pacote podem variar de acordo com a proposta negociada.  O pacote pode variar de acordo com as suas necessidades.

MEIAS 1000



Pistas de acordo com os padrões World Tenpin 

Bowling Association e USBC - United States 

Bowling Congress. Pinos de acordo com os 

padrões oficiais mundialmente reconhecidos. 

Bolas oficiais house glow em diversos pesos e 

cores brilhantes, de acordo com os padrões oficiais

mundialmente reconhecidos.

STANDARDS



Comprimento: 

29,50 m | 96' 9 1/2" 

Largura: 

1 pista: 1,85m | 6' 7/8" 

2 pistas: 3,14m | 10' 3 5/8" 

3 pistas: 4,96m | 16' 3 1/4"

4 pistas: 6,25m | 20' 6 1/16"

5 pistas: 8,08m | 26' 6 1/8"

6 pistas: 9,36m | 30' 8 1/2"  

8 pistas: 12,47m | 40' 11"

10 pistas: 15,58m | 51' 1 3/8”

DIMENSÕES
PISTAS OFICIAIS



DIMENSÕES
PISTAS BOWLING CAFÉ

Comprimento: 

17,81m | 58' 5 1/4" 

Largura: 

1 pista: 1,85m | 6' 7/8" 

2 pistas: 3,14m | 10' 3 5/8" 

3 pistas: 4,96m | 16' 3 1/4"

4 pistas: 6,25m | 20' 6 1/16"

5 pistas: 8,08m | 26' 6 1/8"

6 pistas: 9,36m | 30' 8 1/2"  

8 pistas: 12,47m | 40' 11"

10 pistas: 15,58m | 51' 1 3/8”



Sabemos que você não espera nada menos do que o melhor. Por isso, você 

pode contar com nossa experiência global e serviços de alta qualidade para 

garantir altos retornos de investimento e fazer do seu negócio um sucesso.

+ VANTAGENS

Para beneficiar nosso planeta, desenvolvemos o Green Bowling com matérias 

primas sustentáveis e recicláveis: Policarbonato, Aço Carbono, Iluminação LED 

que reduz o consumo de energia, couro sintético ou ecológico e Madeiras MDF 

reflorestadas.

O GREEN BOWLING IMPLY® é fácil de operar. As pistas são fáceis de manter e

desenvolvidas para requererem manutenção mínima e baixos custos de 

operação. Com foco na durabilidade, são fabricadas com os melhores materiais

para altos fluxos de uso.

Os equipamentos Imply® são reconhecidos com Marcação CE, Certificação 

Inmetro e UL, seguindo padrões e normas internacionais de qualidade.

Garantia de Fábrica.

Programas de Garantia Extendida disponíveis.

Suporte técnico de nossa equipe altamente qualificada.

Vendas e Instalação de Boliche no mundo todo. Rede 

internacional de distribuidores.



Todo mundo adora jogar boliche! O Boliche é uma das formas

de recreação mais bem sucedidas comercialmente. Fácil de 

aprender, é uma atração comprovada no mundo inteiro, e 

atrai todas as idades.

O Green Bowling Imply® será a principal atração do seu 

negócio. Irá aumentar sua rentabilidade e o fluxo de pessoas, 

bem como as vendas de lanches e bebidas, enquanto 

promove a fidelização. Você pode promover o Bright Bowling 

à noite, e uma promoção especial a cada semana. Além dos 

aniversários, os contratos de happy hour que reservam pistas 

para horários específicos a cada semana garantem as pistas 

sempre ocupadas.

O Green Bowling Imply® é uma ferramenta de 

entretenimento lucrativa e possui retorno de investimento 

acima da média. Comece seu projeto agora, e você já poderá

começar obter retorno em seu investimento na próxima 

temporada.

PAYBACK

Pista de Bowling

Receita Anual por pista

R$ 172.800

Comida e Bebidas

Games

Publicidade

TOTAL

R$ 103.680

R$ 51.840

R$ 2.400

R$ 330.720

Preço do jogo (jogador/linha)

Jogos por hora por pista

Receita por hora por pista

R$ 10

R$ 120

12

Receita por pista

R$ 14.400

R$ 172.800

R$ 4804

120

1440

Relação comidas e bebidas/bowling

Receita anual de comidas e bebidas por pista

60%

R$ 103.680

Relação games/bowling

Receita anual de Games por pista

30%

R$ 51.840

Receita de Publicidade por mês
(locação painel publicitário e display)

Receita de Publicidade por ano
(locação painel publicitário e display)

R$ 200

R$ 2.400

Média de horas

Dia

Mês

Ano



O Pino Gigante é uma excelente ferramenta de divulgação 

para seu boliche. Ao ser posicionado próximo à entrada, 

chama a atenção de quem passa, Identifica seu boliche 

decorando a fachada e atrai mais clientes. 

Possui como opcional um painel de LEDs dupla face: uma 

mídia para a divulgação de mensagens diversas, notícias e 

eventos do boliche, além de exibir hora/data e temperatura.

 Estrutura: Fabricado em fibra para uso interno ou externo. Base metálica para fixação no piso;

• Painel de LEDs (opcional): Dimensões: 117 x 37 x 13 cm; LEDs monocromáticos âmbar de alto brilho, 

para maior visibilidade em ambientes externos; Resolução de 7 linhas por 32 colunas. 3 LEDs por pixel;

• Memória para 25 mensagens de 72 caracteres; Desenvolvido em chapas de aço carbono de 1,5mm 

com pintura epóxi preto fosco e frontal em policarbonato transparente de 3mm com tratamento anti 

UV;

PINO GIGANTE

Altura: 2,93m

Largura sem display: 1,10m

Largura com display: 2,39m

127/220 V 50-60Hz



A instalação é realizada pela Equipe Técnica 

Imply®. Um Técnico Imply® estará on-site para 

treinar o seu técnico sobre como operar os 

equipamentos antes da inauguração. Tudo para 

garantir a sua completa satisfação.

INSTALAÇÃO



A Imply® ajuda
a criar seu projeto

Vamos atender todas as suas necessidades oferecendo a melhor solução

para criar seu novo Boliche, ou atualizar suas pistas existentes. Atendemos

seu orçamento com um projeto personalizado especialmente para você.

Nossos profissionais vão lhe assessorar com ideias e sugestões para o

projeto e construção de seu espaço, bem como orientações úteis para

ampliar a experiência positiva de seus clientes.

Através de nossa ampla experiência acumulada com desenvolvimento e

operação de Centros de Entretenimento Familiar no mundo todo, somos

seus parceiros para maximizar seus resultados.

Contate-nos hoje para começar seu projeto.


