MONTAŻ NA MIEJSCU
ZGODNIE Z TWOIMI
OCZEKIWANIAMI
Scaneton Wall
Scaneton Wall został zbudowany w taki sposób, aby spełnić wymagania związane z popytem na
poszczególne grupy towarów w Twoim sklepie. Stanowi optymalne rozwiązanie w przypadku owoców,
warzyw, serów, a także mięs i ryb. Stwórz sklep o nowoczesnym profilu i pójdź o krok dalej w porównaniu
z konkurencją oraz zagwarantuj sobie wzrost sprzedaży.
Pod względem technicznym Scaneton Wall oferuje połowę tego co Scaneton Island. Posiada ten sam
inteligentny system chłodzący oraz ten sam system samonośnych półek co Scanloader. W lodówce
można uzupełniać zapasy zarówno z przodu, jak i z tyłu. Długość, szerokość, głębokość oraz narożniki
półek można dopasowywać, a także uzupełniać i zamieniać w zależności od potrzeb.

INTELIGENTNIEJSZE CHŁODZENIE

EFEKTYWNIEJSZY FACING

Nowa opatentowana technologia chłodzenia
sprawia, że zimne powietrze dostaje się do

Obowiązujące na rynku najnowsze zasady
facingu ograniczają ogólne koszty i zwiększają

wewnątrz z góry i opada siłą własnego ciężaru.
Gwarantuje to stabilniejszy przepływ, a
jednocześnie zapewnia chłodzenie produktów,
począwszy od tych znajdujących się w

sprzedaż. System samonośnych półek
Scanloader zapewnia łatwiejszą obsługę
produktów, zwiększa efektywność FIFO i
umożliwia lepszą dbałość o higienę produktów.

pierwszym rzędzie. Nigdy więcej nie będzie już
trzeba korzystać z nieporęcznego parownika ani
czyścić trudno dostępnych kratek na dole

Brak plastikowych detali, a w zamian jedynie
wytrzymałe materiały, które są w stanie
utrzymać ciężkie ładunki. Jakość, która się

lodówki – zmieść więcej produktów na tej samej
powierzchni i ogranicz koszty energii!

opłaca – przez cały dzień, każdego dnia.

Zapomnij o wszystkim, czego dowiedziałeś/aś się do tej pory na temat rozwiązań chłodzących w
sklepach. Oferujemy elastyczną oraz energooszczędną konstrukcję składającą się z zapewniających
izolację paneli o grubości 10 cm, wbudowanych w moduły o wymiarach 1.2 metra. Struktura nośna jest
tak wytrzymała, że można umieścić na niej kompletną jednostkę zasilaną poprzez wtyczkę lub
parownik.
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