
Pakasteiden 
myynninedistäjä

R E F R I G E R AT I O N S O L U T I O N S

TECTOFREEZE SV1 ICONIC 
Pakastekaluste



TectoFreeze SV1 Iconic – elämyksellisempiä 
ostokokemuksia pakasteosastolla.



Oikea ilmapiiri pakasteille ja  
heräteostoksille

Pakasteosastot ovat usein hyvin pelkistettyjä 
paikkoja. TectoFreeze SV1 Iconic on suunniteltu 
muuttamaan pakasteosastojen yleistunnel-
man. Patentoitu keskikorkea pakastekaluste 
luo torimaisen tunnelman ja tekee pakasteiden 
ostamisesta mukavampaa ja nautittavampaa. 
Lisäetuna TectoFreeze SV1 Iconic takaa es-
teettömän näkyvyyden ja helpottaa asiakkaiden 
suunnistamista myymälässä. Näiden seikkojen 
ansiosta monet asiakaskokemukset osoittavat, 
että TectoFreeze SV1 Iconic on kasvattanut 
pakasteiden myyntiä keskimäärin 10 %.

Houkuttelevasti esillä olevat ja hyvin valaistut 
tuotteet vetävät asiakkaan huomion puoleens
ja kasvattavat heräteostosten määrää. Lisäksi 
TectoFreeze SV1 Iconicin ergonomia on opti-
moitu niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin. 
Suuret lasipinnat ovat juuri sopivalla korkeudel-
la, ja asiakas näkee hyvin kaikki tuotteet.

 + Lisää myyntiä 
 + Enemmän pakaste- 

tuotteita samaan tilaan 
 + Parempi tuotenäkyvyys
 + Parempi ergonomia ja 

käyttökokemus
 + Enemmän vaihtoehtoja 

myymäläratkaisuihin

VALITSE TECTOFREEZE SV1 
ICONIC 

Lisää tilaa tuotteille ja myymälään
Pakastealtaaseen verrattuna Norpen Tecto-
Freeze SV1 Iconicissa on jopa 60 prosent-
tia enemmän tilaa samalla lattiapinta-alalla. 
Tehokas tilankäyttö ja ainutlaatuinen muotoilu 
mahdollistavat vähittäiskauppiaille täysin uusia 
mahdollisuuksia myymäläsuunnitteluun.Pakas-
tealtaan ja -kaapin edut yhdistävä TectoFreeze 
SV1 Iconic sopii joustavasti sekä pusseihin 
että erilaisiin laatikkopakkauksiin pakattujen 
pakasteiden myyntiin. Altaan kaltainen alaosa 
ja ylähyllyt tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia 
tuotteiden esillepanoon ja kaapin täyttöön. 
TectoFreeze SV1 Iconicin katto-osaa voidaan 
käyttää ateriakokonaisuuksien yhdistelemi-
seen tai tuoteviestintään. Uusi päätyallas 
helpottaa entisestään myymälä-
suunnittelua ja impulssiostosten kasvattamis-
ta. TectoFreeze SV1 Iconicin tehokkuus on 
jo testattu ja hyväksi havaittu. Pakasteiden 
myynti on kasvanut huomattavasti uuden 
pakastekalusteen ansiosta.

Pakasteiden 
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Etureunan korkeus (mm) 550

Ulkopituus (mm) 1875, 2500

Ulkokorkeus (mm) 1550

Ulkosyvyys (mm) 1050, 1920

Lämpötila-alue –23 to –21 °C

Kylmäaineet R744 (CO2)

T E K N I S E T T I E D O T

TectoFreeze SV1 Iconic 192-155-FTectoFreeze SV1 Iconic 100-155-F

Yksipuolinen TectoFreeze SV1 Iconic Kaksipuolinen TectoFreeze SV1 Iconic









 
 










  


















    














































 









 







 
 












  


















    



































 








 













TectoFreeze SV1 Iconic 195-110-F-CE TectoFreeze SV1 Iconic 195-120-F-CE

VA K I O VA R U S T E E T

 _ LED-valot ovissa
 _ Anti-fog kalvo ovissa
 _ Itsestään sulkeutuvat ovet       

jarrumekaniikalla

L I S ÄVA R U S T E E T

Ritilähylly

Ritilähyllyn jakaja

Pohjaritilä

Pohjaritilän jakaja

Akryylivälijakaja pohjatasolle

Koukku muovikasseille Hyllyn hintalista

 _ Akryylivälijakaja
 _ Ritilähylly
 _ Ritilähyllyn jakaja
 _ Hyllyn hintalista
 _ Pohjatason ritilä
 _ Jakaja pohjatason ritilälle
 _ Akryylivälijakaja pohjatasolle
 _ Koukku muovikasseille
 _ Puskulista muovia

Anti-fog kalvo ovissa Itsestään sulkeutuvat ovet jarrumekaniikalla





H Y Ö D Y T

1   Lasipäätyjen ja LED-valaistuksen   
 ansiosta tuotteet näkyvät hyvin myös  
 sivuilta
2   Patentoitu ergonomisesti toimiva   
 muotoilu
3   Altaan kaltainen alaosa on tilava
4  Ylähyllyt ovat katseen korkeudella
5  60 % enemmän tuotteita samalla       
 lattiapinta-alalla

Tuotteiden houkutteleva esille-
pano, lisääntyvä myynti, paras 
mahdollinen tuotenäkyvyys 
myymälässä sekä tehokas 
lattiapinta-alan käyttö – siinä vain 
muutamia TectoFreeze SV1  
Iconicin tuottamista eduista.

1

2

3

4

5



9442 691  FI    01/2020

Copyright ViessmannKopiointi ja muu käyttö sallittua vain 
etukäteen annetulla kirjallisella luvalla. Tekniset muutokset 
mahdollisia.

Alankomaat
koelen.viessmann.nl

Belgia
froid.viessmann.be
 
Espanja
refrigeracion.viessmann.es

Irlanti
cooling.viessmann.co.uk

Iso-Britannia
cooling.viessmann.co.uk

Itävalta
kuehlen.viessmann.at

Latvia
dzesesana.viessmann.lv

Liettua
saldymas.viessmann.lt

Norja
kjol.viessmann.no

Puola
chlodnicze.viessmann.pl

Ranska
froid.viessmann.fr

Ruotsi
kyla.viessmann.se

Saksa
kuehlen.viessmann.de

Suomi
kylma.viessmann.fi

Sveitsi
kuehlen.viessmann.ch

Tanska
koele.viessmann.dk

Venäjä
holod.viessmann.ru

Viro
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