Betjänings- och självbetjäningsdisk
TectoServe DC1 Emilie

50 procent större exponeringsyta på samma golvyta
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Öka försäljningen – tid över till andra arbetsuppgifter
Tidigare valde man antigen en disk för försäljning av förpackade varor eller en betjäningsdisk för färskvaror. Nu kan man få både och genom att välja TectoServe DC1 Emilie
– en kombinerad betjänings- och självbetjäningsdisk.

TectoServe DC1 Emilie representerar ett unikt
koncept som kombinerar en betjäningsdisk
och en självbetjäningsdisk i en och samma
disk. Disken består av två plan. Det övre är
utformat för försäljning av färskvaror med
betjäning. Det nedre för självbetjäning. En
innovativ konstruktion gör att det övre planet
enkelt kan växlas om till självbetjäning.
Spar tid för personalen och utnyttjar
utrymmet effektivare
Tack vare sin genialiska utformning ger
TectoServe DC1 Emilie 50 procent större
exponeringsyta på samma golvyta jämfört
med traditionella betjäningsdiskar. Hela exponeringsutrymmet kan användas effektivt hela
tiden eftersom den övre delen aldrig behöver
stängas. Utanför rusningstid kan den övre
delen växlas om till självbetjäningsläget om
personalen bakom disken behöver göra andra
arbetsuppgifter.

En sann säljbooster
Studier visar att försäljningen av förpackade
varor ökar när de exponeras i samma disk som
färskvaror för att de upplevs som fräschare.
TectoServe DC1 Emilie har LED-belysning
på båda planen och ändpaneler med stora
glasytor som gör att produkterna syns bättre
från alla håll. Det här gör disken till en sann
säljbooster vilket också har visat sig i ﬂera
kundcase.

Tre bra skäl att välja
TectoServe DC1 Emilie:
n Betydligt mer exponeringsutrymme jämfört
med traditionella diskar
n Effektiv användning av
arbetstid – hela disken
kan snabbt växlas om till
100 % självbetjäning
n Större och bättre exponering av matvaror som
ökar försäljningen

Tekniska specifikationer

Yttre längd (mm)

1250, 1875, 2500, 3750

Yttre höjd (mm)

1230

Yttre djup (mm)

1240

Temperaturområde

+0 till +2 °C och +2 till +4 °C

Köldmedier

R404, R744 (CO2), brine
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Standardutrustning
n Enskild förångare för övre och
nedre del
n 33 mm ändpanel av lackerad plåt

Glaset framtill

n Enskilt elektronisk termostat
för diskens övre och nedre del
(inklusive styr- och avstängningstermostater för avfrostning,
avfrostningsur och temperaturdisplay)

Glaset kan enkelt ﬂ yttas upp

n Expansionsventil för köldmedierna R404A och R744 (CO2) samt
brine
n Dräneringsrör för avfrostat vatten
längs hela disken

Glaset baktill

Man kan ha glaset framtill eller ﬂ ytta det baktill
tack vare en smart mekanisk konstruktion.

Tillvalsutrustning

Skärbräda

Behållare för livsmedel

Skål för kräftor

Isgaller

Flerfunktionshylla

Ståbräda

n
n
n
n
n
n

Nattgardin
Isgaller
Diskplatta
Skärbräda
Underredets mått 400 x 450 mm
Behållare för livsmedel
250 x 250 mm
n Behållare för livsmedel
500 x 125 mm

n Behållare för livsmedel
500 x 250 mm
n Skål för kräftor 500 x 250 mm
n Skål för kräftor 500 x 500 mm
n Ställ med ﬂera funktioner: hållare
för pappersrullar, plastpåsrullar,
foliepåsar och handdukar

n Ståbräda för god ergonomi
n Avskiljare i akryl för översta hyllan
n LED-belysning för övre och nedre
del
n Magnetisk avdelare för nedre
delen

Fördelar
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TectoServe DC1 Emilie sätter en ny standard
för mångsidiga, kompakta diskar.

1

Man kan ha glaset framtill eller ﬂytta
det baktill tack vare en smart mekanisk
konstruktion

2

Upp till 50 % större exponeringsyta för
livsmedel i förhållande till golvyta
Mångsidiga alternativ för kombination av
färskvaror och förpackade kylvaror
Produkterna nås enkelt av både kunder och
personal tack vare ergonomisk design
Produktexponeringen förbättras genom
LED-belysning och stora glasytor
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Produktkatalog
för kylsystem
på App Store.
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www.viessmann.cz
Tyskland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
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kuehlsysteme@viessmann.de
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