Dwupoziomowa lada chłodnicza
TectoServe DC1 Emilie

Innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie obsługi klienta i efektywnego
wykorzystania przestrzeni

Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze

TectoServe DC1 Emilie
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Wybierz wszechstronność i elastyczność!
Dawniej właściciele sklepów zmuszeni byli wybierać: regał do ekspozycji wyrobów pakowanych lub lada obsługowa do sprzedaży świeżej żywności. Żadne urządzenie nie łączyło
w sobie tych dwóch funkcji. Aż do teraz.

Model TectoServe DC1 Emilie jest wyjątkową

ponieważ brak obsługi wcale nie oznacza

koncepcją, która łączy w sobie zalety lady

konieczności wyłączenia górnej półki z użytku.

obsługowej oraz ekspozycji samoobsługowej.

Gdy ruch w sklepie jest mniejszy, można ją

Urządzenie posiada dwa poziomy – górna

przekształcić w regał samoobsługowy, dzięki

część została zaprojektowana z myślą o sprze-

czemu personel wcześniej obsługujący ladę

daży niepakowanej, świeżej żywności, nato-

może skupić się na innych obowiązkach.

miast dolna półka służy do ekspozycji towarów
objętych systemem sprzedaży samoobsługo-

Potwierdzony wzrost sprzedaży

wej. Jednakże dzięki innowacyjnemu mechani-

Badania pokazują, że sprzedaż wyrobów

zmowi przekładanej frontowej szyby, może ona

pakowanych wzrasta, gdy ich bezpośrednie

również pełnić funkcję regału.

otoczenie przywodzi na myśl świeżość – efekt
ten można osiągnąć, eksponując wyroby

Wydajne gospodarowanie personelem

pakowane w sąsiedztwie świeżej żywności

i przestrzenią

w tej samej witrynie. Dodatkowo oświetlenie

Dzięki swojej konstrukcji model TectoServe

LED na obu poziomach oraz panele boczne

DC1 Emilie zapewnia o 50% większy obszar

z obszernymi szybami zwiększają widoczność

ekspozycji w porównaniu do tradycyjnych

produktów ze wszystkich stron. Wszystkie te

lad obsługowych zajmujących identyczną

cechy sprawiają, że model TectoServe DC1

powierzchnię. Co więcej, powierzchnią

Emilie znacząco wpływa na wzrost sprzedaży,

ekspozycyjną można sprawnie gospodarować,

co zostało potwierdzone przez grono naszych
klientów.

Wybierz TectoServe DC1
Emilie za
n Większa powierzchnia
ekspozycyjna w porównaniu do tradycyjnych lad
n Wyższa wydajność pracy
personelu
n Ekspozycja żywności,
która przyczynia się do
wzrostu sprzedaży

Dane techniczne

Długość zewnętrzna (mm)

1250, 1875, 2500, 3750

Wysokość zewnętrzna (mm)

1230

Głębokość zewnętrzna (mm)

1240

Zakres temperatur

0 – +2°C oraz +2 – +4°C

Czynniki chłodnicze

R404, R744 (CO2), czynnik pośredniczący

TectoServe DC1 Emilie
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Akcesoria

Wyposażenie standardowe
n Oddzielny parownik dla górnej
i dolnej części
n Panel boczny 33 mm wykonany
z płyty lakierowanej

n Oddzielny elektroniczny termostat
dla górnej i dolnej części urządzenia (zawierający termostat odcinający odszranianie, zegar odszraniania i wyświetlacz temperatury)

n Zawór rozprężny dla czynników
chłodniczych R404A, R744 (CO2)

Unoszenie szyby i jej przesuwanie

Przesuwanie szyby na tylną część urządzenia

Deska do krojenia

Taca gastronomiczna

Naczynie na raki

Kratka do kruszonego lodu

Wielofunkcyjny regał

Odchylany podest

n Zasłona nocna
n Kratka do kruszonego lodu
n Płyta ekspozycyjna

n Taca gastronomiczna
500 x 125 mm
n Taca gastronomiczna

n Odchylany podest

Szyba od strony frontowej

oraz chłodzenia pośredniego
n Rura odpływowa wody z odszraniania na całej długości urządzenia

Innowacyjny mechanizm przekładania szyby
frontowej na tylną część urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe

n Deska do krojenia

500 x 250 mm

n Podstawa do ustawiania wagi

n Naczynie na raki 500 x 250 mm

550 x 500 mm
n Taca gastronomiczna
250 x 250 mm

n Naczynie na raki 500 x 500 mm
n Wielofunkcyjny regał, składający
się z uchwytów na rolki papierowe, rolki na torby plastikowe,
torby foliowe i ręczniki

n Akrylowa przegroda dzieląca górną
płytę ekspozycyjną
n Oświetlenie LED dla obu poziomów
n Magnetyczne separatory dla dolnego poziomu

Korzyści
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Model TectoServe DC1 Emilie wyznacza

1

nowy standard dla uniwersalnych mebli
chłodniczych i doskonale sprawdza się w
funkcji witryny ekspozycyjnej, wyróżniając

2

się jednocześnie dużą pojemnością i
kompaktowym rozmiarem, której wymaga
specyﬁka supermarketu.

Innowacyjny mechanizm umożliwiający
przesunięcie frontowej szyby na tylną część
urządzenia

3

Duża powierzchnia ekspozycji produktów
spożywczych w stosunku do ilości zajmowanego miejsca przez urzadzenie
Szereg możliwości układania obok siebie
świeżej oraz pakowanej schłodzonej żywności

4

Ergonomiczna konstrukcja, która zapewnia
łatwy dostęp do produktów zarówno personelowi, jak i klientom

5

Oświetlenie LED i obszerne szklane panele
zwiększające widoczność ekspozycji

6/7

Austria
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
www.viessmann.at
Katalog produktów
chłodniczych dostępny
w sklepie App store.

Belgia
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be
Dania
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk
Estonia
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee
Finlandia
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.fi
Francja
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telefon: +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr
Irlandia
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon: +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie
Łotwa
Viessmann Refrigeration Systems Latvia ﬁliále
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com
Niderlandy
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
www.viessmann.nl
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Niemcy
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telefon: +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telefon: +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de
Norwegia
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telefon: +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no
Polska
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl
Republika Czeska
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz
Rosja
Viessmann Refrigeration Systems
Moscow, St.Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
www.viessmann.ru
Slovakia
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk
Szwajcaria
Viessmann (Schweiz) AG
Telefon: +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch
Szwecja
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telefon: +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se
Wielka Brytania
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon: +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmannrefrigeration.co.uk
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Viessmann Middle East FZE
Telefon: +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae

