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Elintarvikkeet selkeästi esillä – Viessmann esittelee uuden kylmähyllykkösarjan
● Tecto MD7 -kylmähyllykkösarja maksimoi elintarvikkeiden esillepanon.
● Erittäin energiatehokas kaluste, joka pienentää käyttökustannuksia.
● Vankkarakenteinen ja ekologisesti kestävä kylmähyllykköperhe.

Düsseldorf, 16. helmikuuta 2020 – Ruoka on ykkösasia. Elintarvikkeiden esillepano
on vähittäismyyjille ratkaisevan tärkeää, sillä myymälöissä on valtava määrä tuotteita
asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Kylmäkalusteilla on tässä tärkeä merkitys, ei
pelkästään tuotteiden tuoreena ja hygieenisenä säilyttämisen kannalta, vaan myös
siksi, että kylmäkalusteet ovat yksi myynninedistämiskeino ja ne vaikuttavat koko
myymälätilan ilmeeseen. Viessmann Refrigeration Solutions esittelee EuroShop 2020 messuilla uudet kylmähyllyköt, jotka on suunniteltu täyttämään asiakkaiden
esillepanovaatimukset sekä korkeat energiatehokkuus- ja laatuodotukset.
Tecto MD7 pitää huolen tehokkuudesta
Viessmann on esitellyt keskuskoneellisten kylmähyllyköiden valikoiman täydennyksenä
Tecto MD7 -sarjan. Sen perusta on sama kuin Tecto MD5 -sarjassa, ja se on
energiatehokkuudeltaan erinomainen myös vaativissa myymäläolosuhteissa
● kalusteen huippuluokan eristyksen
● energiatehokkaiden komponenttien ja
● patentoidun e-ncore-ilmaverhoteknologian ansiosta.
Tecto MD7:n höyrystimet sijaitsevat kalusteen takaseinässä, mikä varmistaa
hygieenisen käytön myös silloin, jos elintarvikepakkaukset sattuisivat rikkkoontumaan.
Kylmäkaluste on suunniteltu niin, että sen päivittäinen käyttö on helppoa. Yksityiskohtiin
on kiinnitetty erityistä huomiota, minkä ansiosta kalusteen puhdistaminen ja huolto on
vaivatonta.
Kun myymälässä tehdään kunnostustöitä, Tecto MD7 on nopea ja helppo asentaa
putkiston ollessa valmiina. Tämän Pipe MOST -ominaisuuden ansiosta paikan päällä
tapahtuva asennus vie vain vähän aikaa, mikä helpottaa asennustyötä ja varmistaa
laadukkaan toiminnan kalusteen koko käyttöiän ajan.
Tyylikäs muotoilu yhdistyy erinomaiseen tuotteiden esillepanoon
Tecto MD7 -kylmäkalusteissa on ylivertainen tuotteiden esillepano. Avoin tuotetila
ulottuu alhaalta 23 cm:n korkeudelta aivan kalusteen yläosaan asti. Näin tuotteiden
näkyvyys hyllyillä on erinomainen, mikä edistää niiden myyntiä. Hyllyjen suuren
kantokyvyn ja tuotekapasiteetin ansiosta Tecto MD7 on todellinen myynnin apulainen.
Elegantti ja virtaviivainen muotoilu yhdistettynä mukautettaviin ominaisuuksiin auttavat
elintarvikekaupan konseptisuunnittelijoita luomaan moderneja ja ajattomia
myymälätiloja. Tuotevalikoimaan kuuluu linjastokalusteita ja päätykalusteita erilaisin
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ovivaihtoehdoin. Koska Tecto MD7-, Tecto MD5- ja upouuden Tecto SV5 kylmäkalusteiden perusta on sama, ne sopivat elegantisti yhteen samaan myymälään
asennettuina.
Tecto MD7 -kylmähyllykkösarja esitellään EuroShop-messuilla helmikuussa 2020, ja se
tulee asiakkaiden saataville tämän vuoden aikana.

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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