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Tulevaisuuden ostoskokemus – Viessmann esittelee Tecto-valikoiman uuden
keskikorkean kylmähyllykkösarjan
● Keskikorkea Tecto SV5 -kylmähyllykkösarja vastaa kaikkiin
avomyymäläkonseptia ja ensiluokkaista tuotenäkyvyyttä koskeviin
toiveisiin.
● Helppo asentaa ja huoltaa, kestävä ja tehokas päivittäisessä käytössä.
● Uusi elegantti muotoilu tuo elintarvikkeet erittäin hyvin esille.
Düsseldorf, 16. helmikuuta 2020 – Myymälöiden on tehtävä entistä enemmän työtä
houkutellakseen asiakkaikseen nykyajan kuluttajia. Ostoskokemus on monen tekijän
yhdistelmä, joista tärkeimpiä ovat myymälän tilojen suunnittelu ja tuotteiden esillepano.
Viessmann Refrigeration Solutions esittelee EuroShop 2020 -messuilla uuden
keskikorkean kylmähyllykkösarjan auttaakseen vähittäismyyjiä täyttämään nämä ja
muut tulevaisuuden vaatimukset.
Tecto SV5 mahdollistaa erinomaisen tuotteiden asettelun
Useimmat kauppiaat ja asiakkaat toivovat, että näkymä myymälässä on esteetön.
Samaan aikaan esillä on oltava laaja valikoima elintarvikkeita pienellä lattiapinta-alall.
Viessmann tuo nyt markkinoille uuden keskuskoneellisen Tecto SV5 kylmähyllykkösarjan.
Se tarjoaa uudenlaisia ostoskokemuksia ja mahdollistaa erittäin hyvän tuoteasettelun ja
-näkyvyyden. Virtaviivainen muotoilu kiinnittää ostoksia tekevien huomion esillä
oleviin tuotteisiin. Viessmann on kiinnittänyt erityistä huomiota tehokkaaseen lattiatilan
käyttöön: hyllykön sisätilavuus on erinomainen suhteessa sen ulkomittoihin. Saatavilla
on kaksi kalustesyvyyttä, 89 cm ja 99 cm. Erityisesti asiakkaiden silmien korkeutta
lähinnä olevalle ylähyllylle mahtuu paljon aiempaa enemmän tuotteita.
Tecto SV5 sopii kehittyviin vähittäiskaupan konsepteihin
Tecto SV5:n perusta on sama kuin Viessmannin Tecto MD5 -sarjan, ja se on energia- ja
toimintatehokkuudeltaan erinomainen myös vaativissa myymäläolosuhteissa
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kalusteen huippuluokan eristyksen
energiatehokkaiden komponenttien
patentoidun e-ncore-ilmaverhoteknologian ja
hyllyjen suuren kantokyvyn ja tuotekapasiteetin ansiosta.

Kylmäkaluste on suunniteltu niin, että sen päivittäinen käyttö on helppoa. Yksityiskohtiin
on kiinnitetty erityistä huomiota, jolloin kalusteen puhdistaminen ja huolto on vaivatonta.
Tehdasasennetut putkitukset tekevät Tecto SV5:n asennuksesta nopeaa ja helppoa.
Tämän Pipe MOST -ominaisuuden ansiosta paikan päällä tapahtuva asennus vie vain
vähän aikaa, mikä helpottaa asennustyötä ja varmistaa laadukkaan toiminnan kalusteen
koko käyttöiän ajan.
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Energiatehokkuutta koskevien ja lainsäädännöllisten vaatimusten vuoksi useimmat
kylmäkalusteet ovat tulevaisuudessa ovellisia. Tecto SV5:ssä on ovivaihtoehtoja
kaikenlaisten myymälöiden vaatimusten täyttämiseksi.
Tyylikäs muotoilu kaikkialla myymälässä
Elegantti ja virtaviivainen muotoilu yhdistettynä mukautettaviin ominaisuuksiin auttavat
elintarvikekaupan konseptisuunnittelijoita luomaan moderneja ja ajattomia
myymälätiloja. Tuotevalikoimaan kuuluu linjastokalusteita ja päätykalusteita erilaisin
ovivaihtoehdoin. Koska Tecto MD7-, Tecto MD5- ja upouuden Tecto SV5 -hyllyköiden
perusta on sama, ne sopivat elegantisti yhteen samaan myymälään asennettuina.
Tecto SV5 -kylmähyllykkösarja esitellään EuroShop-messuilla helmikuussa 2020, ja
useimmat mallit tulevat 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 kylmä- 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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