Visitekaartje

Deli2Go: delicatessen & maaltijden
ready to take home

DELI2GO | TAKE-AWAY-WANDKOELMEUBEL

Dedicated to freshness

Dit verhoogde semi-verticale wandkoelmeubel laat uw
delicatessen optimaal in het oog springen, waardoor de impulsaankopen toenemen. Versproducten of voorbereide verpakt
maaltijden liggen op ooghoogte en kunnen direct worden
meegenomen. Deli2Go dus! Een extra feature is dat de schappen
makkelijk verstelbaar zijn voor een dynamische presentatie.

Omzetverhogende presentatie

EIGENSCHAPPEN:
Verhoogde presentatie van
voorverpakte waren

De Deli2Go is het hoogste meubel in ons assortiment. Het open

Flexibel verstelbare schappen

karakter en design van dit meubel geven delicatessen, zoals kaas,

Robuust

vleesproducten of vers maaltijden extra aandacht. En doordat de

Klimaatklasse 3M1

producten op ooghoogte liggen, wordt de consument verleid tot het

Flexibel inzetbaar

doen van meer impulsaankopen. Dit ruim opgezette wandkoelmeubel

LED-verlichting in onderzijde (optie)

geeft u de kans om in dit meubel een ruim assortiment versproducten

Nachtafdekking (optie)

te voeren.

Decoratieve frontafwerking op schap
(optie)
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Flexibele schapinrichting
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De Deli2Go is universeel inzetbaar; het ene moment
250

voor kaas, het andere moment voor pizza’s, tapas,
salades, pasta’s etc. Daarbij is de Deli2Go voorzien

350

van gesegmenteerde schapbreedtes. Dit vergemakkelijkt de inrichting van het meubel, afhankelijk

1889
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van de producten. Natuurlijk kan Smeva, na uitvoerig
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te hebben getest in het eigen testlab, een stabiele
producttemperatuur garanderen die geschikt is voor

544
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de presentatie van verse producten.

Flexibele schapindeling

Extra hoogte

Rolgordijn (optie)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Model

Deli2Go, verhoogd semi-verticaal
wandkoelmeubel

Producttemperatuur

-1 < T > +5°C (3M1)

Verdampingstemperatuur

-10°C (bij omgevingstemperatuur
van 20°C)

Koelvermogen

1100 W/m

Lengtematen

2.500 / 3.750 mm

Hoogtematen

Minimaal 1.889 mm

Presentatiediepte schappen

250 / 350 / 450 mm

Presentatiediepte onderzijde

770 mm

Heeft u interesse in de

Hellingshoek etaleerplateau onder

2° ̊

mogelijkheden van onze

Nominale voltage

230 Volt 50 Hz

Deli2Go-toonbank of heeft

Verlichting

LED in compartiment onder

Technologie

Geforceerde lucht

u vrijblijvend advies nodig?

Uitvoering

Remote

Koudemiddel (varianten op verzoek) R744/R448a/R449a/R134a
Interieur

RAL-gelakt / Schappen optioneel
voorzien van decoratie

Exterieur

RAL-gelakt / Gesloten onderbouw /
Diverse stootrailopties

INTERESSE?

Neem dan contact met ons op
via sales@smeva.nl of bel naar
+31 (0)40 207 32 00.
Wij denken graag met u mee!

