FRESH2GO | MEALPREP-TOONBANK

Dedicated to freshness

Visitekaartje

Fresh2Go: maaltijden vers bereid &
verpakt on-the-spot
Met deze unieke mealprep-toonbank wordt een echte
versbeleving gecreëerd. Winkelpersoneel kan maaltijden

on-the-spot vers bereiden met de ingrediënten uit de gekoelde
werkbladvitrine. Daarbij zorgt het ruime presentatiegedeelte
ervoor dat voorverpakte waren direct en snel kunnen

EIGENSCHAPPEN:

worden meegenomen, deze zijn natuurlijk wel vers verpakt.

2-in-1 meubel:

Fresh2Go dus!

bedien & zelfbedien

Omzetverhogende verspresentatie

Gekoelde werkbladvitrine,
optioneel met GN-bakken of

De panorama ruit zonder steunen zorgt ervoor dat de verse

een sushiplaat

ingrediënten in het oog springen. Ook staat het winkelpersoneel

Robuust

dichter bij de consument, waardoor ze de vers bereide maaltijden

Klimaatklasse 3M1

uitstekend kunnen aanprijzen en naar wens kunnen samenstellen.

Flexibel inzetbaar

Het aanbieden van voorverpakte versbereide maaltijden in

LED-verlichting in onderzijde

het presentatiegedeelte verleidt daarbij nog eens tot meer

Trapsgewijs presentatieplateau

impulsaankopen.

mogelijk met de optionele
inzetstoepen
Open display

Flexibel inzetbaar
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De Fresh2Go is universeel inzetbaar; het ene
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moment voor sushi, het andere moment voor
pizza’s, taarten, salades, belegde broodjes etc.
Natuurlijk is de werkbladvitrine op diverse
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bakken of vlakke platen voor nog meer zicht. Daarbij

887

schalen en/of kommen. Dan wel met gastronorm-
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manieren in te richten. Een vrije invulling met

die geschikt is voor de presentatie van verse

341

testlab, een stabiele producttemperatuur garanderen
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kan Smeva, na uitvoerig te zijn getest in het eigen

R

producten.
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Flexibele indeling

Zijaanzicht

Ruit zonder steunen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Model

Fresh2Go, duomeubel
(bedien&zelfbedien)

Producttemperatuur

-1 < T > +5°C(3M1)

Verdampingstemperatuur

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

Koelvermogen

1100 W/m

Lengtematen

1.250 / 1.875 / 2.500mm

Presentatiediepte bovenzijde

530 mm

Presentatiediepte onderzijde

770 mm

Hellingshoek etaleerplateau onder

2°

Nominale voltage

230 Volt 50 Hz

Verlichting

LED in compartiment onder

Fresh2Go-toonbank of heeft

Technologie

Geforceerde lucht

u vrijblijvend advies nodig?

Uitvoering

Remote

Neem dan contact met ons op

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

Exterieur

RVS (316L). Mogelijkheid tot
het creëren van een getrapt
presentatieplateau door de
optionele inzetstoepen.
RVS of RAL-gelakt / Gesloten
onderbouw / Diverse stootrailopties

INTERESSE?
Heeft u interesse in de
mogelijkheden van onze

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

