Press

Tuoreutta ja mukautuvauutta ruuan myyntiin – Viessmann esittelee uuden
keskikorkean omakoneellisen kylmähyllykkösarjan
● Keskikorkea Tecto SV3 PI -kylmähyllykkösarja omakoneellisena
mahdollistaa hyllyköiden uudenlaisen myymäläsijoittamisen.
● Tuotteiden esillepano on erinomainen.
● Ekologisesti kestävä, energiatehokas ratkaisu, jossa käytetään luonnollista
R290-kylmäainetta.

Düsseldorf, 16. helmikuuta 2020 – Useimpien elintarvikemyymälöiden perustana on
keskuskoneistotekniikka, jota ei ole kovin helppo muuttaa toisenlaiseksi, vaikka tarvetta
siihen olisi. Jotkut vähittäismyyjät haluavat rakentaa myymälät nopeasti, tavallista
joustavammin ja ilman suuria investointeja tekniikkaan. Toisaalta he odottavat samoja
tuotteiden esillepanomahdollisuuksia kuin mitä tavalliset keskuskoneelliset
kylmäkalusteet tyypillisesti tarjoavat. Viessmann Refrigeration Solutions esittelee
EuroShop 2020 -messuilla uudet Tecto SV3 PI omakoneelliset keskikorkeat
kylmähyllyköt, jotka on suunniteltu täyttämään asiakkaiden vaatimukset sekä korkeat
energiatehokkuus- ja laatuvaatimukset.
Ekologisesti kestävä valinta
Tecto SV3 PI -kaapissa yhdistyvät erinomaisella tavalla lämpötilaominaisuudet ja
energiatehokkuus. Luonnollisen R290-kylmäaineen käyttö auttaa taistelussa
ilmastonmuutosta vastaan ja täyttää F-kaasuasetuksen vaatimukset. Energiaa
säästävien puhaltimien ja Viessmannin LED-erikoisvalaistuksen ansiosta Tecto SV3
PI on resursseja säästävä ja kestävä kylmäkaluste. Erityinen energiatehokas
lauhdutinyksikkö, jossa on kylmänsiirtoainetta sisältävä lämmönvaihdin, ja sulatusveden
haihdutus ilman sähkövastuksia ovat lisäominaisuuksia, joiden ansiosta tämä kaluste on
todella ilmastoystävällinen.
Ensiluokkainen keskilattian esillepano tuo ruokatuotteet esiin parhaalla
mahdollisella tavalla
Tecto SV3 vie lattiatilaa saman verran kuin tyypilliset omakoneelliset pakaste- ja
kylmäaltaat vähittäismyymälöissä. Altaiden sijaan, elintarvikekauppa voi nyt laittaa
elintarvikkeet esille keskilattialle uudella tavalla. Kylmäaltaisiin verrattuna kaapissa
tuotteet näkyvät paremmin, sillä ne ovat sopivasti silmien korkeudella. Tecto SV3 PI
mahdollistaa tuotteiden helpon hyllytyksen ergonomisen muotoilun ja alahyllyn
korkeuden ansiosta.
Kaluste on muotoiltu niin, että näkyvyys hyllyille on hyvä kaikista suunnista. Suuret
lasipinnat ja erinomainen valaistus helpottavat tuotteiden löytämistä.
Tärkeintä on elintarviketurvallisuus ja -hygienia
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Tecto SV3 PI on kehitetty vastaamaan kaikkein vaativimpienkin kylmässä säilytettävien
elintarvikkeiden, kuten jauhelihan, tiukkoja ja vakaita lämpötilavaatimuksia. Irrotettava
paluuilman säleikkö ja alahylly mahdollistavat tämän uuden kylmäkalusteen helpon
puhdistuksen. Tecto SV3 PI:ssa on myös erilliset poistoputket sulatus- ja pesuvedelle.
Tecto SV3 PI -kylmähyllykkösarja esitellään EuroShop-messuilla helmikuussa 2020, ja
tuote on saatavilla osana Viessmann-valikoimaa.

Viessmann yrityksenä:
Viessmann Group on yksi johtavista kansainvälisistä lämmitys-, teollisuus- ja
kylmäkalusteratkaisujen valmistajista. Perheyritys on perustettu vuonna 1917. Sillä on
12 000 työntekijää, ja konsernin liikevaihto on 2,5 miljardia euroa.
Viessmann Refrigeration Solutions on yksi Euroopan johtavista
energiatehokkuudestaan, kestävyydestään, helppokäyttöisyydestään ja
helppohuoltoisuudestaan tunnettujen kaupallisten kylmäratkaisujen ja
puhdastilaratkaisujen valmistajista. Viessmannin kylmätuote- ja
kylmäpalveluvalikoimaan kuuluu kylmäkalusteita, kylmäjärjestelmiä, kylmä- ja
puhdastilaratkaisuja, lisävarusteita sekä niihin liittyviä palveluja. Viessmann
Refrigeration Solutions työllistää lähes 1 500 kylmäalan ammattilaista Euroopassa.
Tuotteet valmistetaan Viessmannin tehtailla Saksassa ja Suomessa, ja niiden
edustajina toimii paikallisia myyntiyrityksiä 18 maassa tukenaan kattava
kumppaniverkosto.
www.cooling.viessmann.com

Yhteystiedot:
Jaana Tiura, markkinointijohtaja, Viessmann Refrigeration Solutions, puhelin: +358 50
598 8739, sähköposti: tiuj@viessmann.com
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