WOLNOSTOJĄCA LODÓWKA
Z SAMONOŚNYMI PÓŁKAMI

Scaneton Island
Scaneton Island to lodówka przypominająca kształtem wyspę przeznaczona do przechowywania nabiału i
wyposażona w samonośne półki Scanloader. Stwórz silne sygnały zachęcające do kupowania z dwóch
stron poprzez dodanie Scanloader Front w celu uzyskania szczytowej ekspozycji. Łatwy dostęp poprzez
szklane drzwi wyposażone w rampę.
Półki można łatwo zapełniać produktami znajdującymi się wewnątrz lodówki – stanowi to doskonałe
rozwiązanie zarówno dla personelu, jak i dla klientów.
Podświetlone diodami LED na całej wysokości półki, stanowią główny i wyróżniający się element
wyposażenia Twojego sklepu, a kompleksowa ekspozycja przyciąga klientów.

INTELIGENTNIEJSZE CHŁODZENIE

EFEKTYWNIEJSZY FACING

Nowa opatentowana technologia chłodzenia

Obowiązujące na rynku najnowsze zasady

sprawia, że zimne powietrze dostaje się do
wewnątrz z góry i opada siłą własnego ciężaru.

facingu ograniczają ogólne koszty i zwiększają
sprzedaż. System samonośnych półek

Gwarantuje to stabilniejszy przepływ, a

Scanloader zapewnia łatwiejszą obsługę

jednocześnie zapewnia chłodzenie produktów
począwszy od tych znajdujących się w

produktów, zwiększa efektywność FIFO i
umożliwia lepszą dbałość o higienę produktów.

pierwszym rzędzie. Nigdy więcej nie będzie już

Brak plastikowych detali, a w zamian jedynie

trzeba korzystać z nieporęcznego parownika ani
czyścić trudno dostępnych kratek na dole

wytrzymałe materiały, które są w stanie
utrzymać ciężkie ładunki. Jakość, która się

lodówki – zmieść więcej produktów na tej samej

opłaca – przez cały dzień, każdego dnia.

powierzchni i ogranicz koszty energii! Twój
personel może wygodnie uzupełniać zapasy,
wyjmując produkty z środka bez zamartwiania
się o to, czy będą one odpowiednio schłodzone.

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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