Vision MK II
De beste toonbank van de wereld

Bespaar tijd & energie,
verkoop meer!
Uw toonbank altijd volledig gevuld

Creëer de ultieme versbeleving in een gecontroleerd micro
klimaat met de Vision MK II.
Duurzaam
Modulair samen te stellen
Award-winning design
Verse en mooie producten
Gepatenteerde coldplate technologie

Nachtafdekking:
non-stop selling
Laat uw producten liggen tot sluitingstijd!
1. Individueel verpakken niet nodig
2. Plaatsen in 1 minuut
3. Nachtschakelaar aan
4. Bespaar energie
5. Verwijder nachtafdekking
6. Start verkoop

Coldplate technologie
& micro mist
Coldplate technologie
Tot 5x minder uitdroging
10x lagere luchtstroom dan geforceerde lucht

Micro misting (verneveling)
TÜV: < 0,55% uitdroging
Weinig gewichtsverlies
Verse en smakelijke presentatie met Weight Saver II

Eigen testfaciliteit
Duurzaamheid
Smeva ligt voorop met ontwikkelingen in natuurlijke koudemiddelen.
Klaar voor CO2 en andere natuurlijke koudemiddelen
Laagste energie verbruik in de markt
TÜV gecertificeerd: uitdroging < 0,55% in 24 uur
Toonbank functioneert uitstekend op een verdampingstemperatuur van -6°C, door optimale werking verdamper
en coldplate (bij omgevingstemperatuur van 20°C)

Eigen high-end testlab
Testen volgens internationale standaarden
ISO23953 normering
Nabootsing van alle gewenste situaties; temperatuur,
luchtvochtigheid, luchtsnelheid en lichtintensiteit

Ergonomisch

Eenvoudig te reinigen

De schuine achterzijde zorgt voor een optimale

Door de coldplate technologie en slechts enkele losse onder-

ondersteuning en extra reikwijdte in de toonbank. Bij

delen, is de Vision MK II erg makkelijk te reinigen. Een goede

de rechte ruitopbouw is het horizontale glasplateau

hygiëne blijft zo gehandhaafd.

395 mm tot wel 479 mm, waardoor het bedienend per-

Reinig alleen het etaleerplateau en de uitblaasroosters

soneel minder ver hoeft te reiken.

Weinig losse onderdelen
Bespaar tot 1 uur per dag aan reinigingstijd

Eenvoudig goederen overhandigen
Makkelijk te verplaatsen Smeva accessoires

Makkelijk toegankelijk

Optimale ondersteuning en extra reikwijdte
door afgeschuinde achterzijde

Design opties
1. Ruitopbouw
Retro
Greenline
Panorama

2. Eindkoppen

Ruitopbouw Greenline

Laag
Halfhoog
Hoog
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3. Sierplaten voor
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Eindkop laag

Standaard
Flush

4. Binnenwerk
Coldplate: presenteerplateau
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Sierplaat standaard

naturel (RVS) of zwart (RVS)
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Roosters: lamellen natural
(techn. zilver) of zwart (geanodiseerd)
Stoepen: RVS of Sendzimir
poedercoating RAL kleur

Coldplate

5. Werkblad
RVS
- Graniet
- HPL
- Composiet

Werkblad RVS

6. Stootrail
1-, 2- en 3-delig
(ronde of rechthoekige buis)

Stootrail rechthoekig, 2-delig

Ruitopbouw

Module opbouw
Vision MK II toonbanken worden opgebouwd uit modules uit één stuk, van minimaal 1.250 mm tot maximaal 5.000mm. De toonbank is oneindig te verlengen, met
secties van 312.5 mm. Zo kan een toonbank naar wens worden samengesteld.

Greenline met verlichting

Greenline zonder verlichting

Hoeken en modules
Met vier standaard hoekmodules kan de vorm verder gedefinieerd worden.
Daarnaast zijn er nog diverse variaties mogelijk met verschillende hoeken.
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Panorama

Greenline zelfbediening
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Laat u inspireren
Bezoek onze showroom en fabriek, waar u de producten
beleeft en onze vakmensen vol bezieling aan het werk
zijn. Of ga met ons naar zinnenprikkelende locaties die
zijn ingericht met Smeva koelmeubelen.

Interesse?
Heeft u interesse in één van Vision MK II
producten of staat u open voor een vrijblijvend adviesgesprek? Neem contact
met ons op via e-mail, info@smeva.com
of bel +31 (0)40 207 32 00.

Smeva B.V.
J.F. Kennedylaan 27
5555 XC Valkenswaard
Postbus 30
5550 AA Valkenswaard
Nederland
T +31 (0)40 207 32 00
info@smeva.com
www.smeva.com

Zodra de temperatuur daalt, stijgt
onze betrokkenheid. Dát is de
onderscheidende kracht van Smeva.
Sinds 1920 ontwikkelen, produceren
en leveren we eerste klas koel- en
vriesoplossingen aan klanten over
de hele wereld. Naast toonbanken
voor speciaalzaken en supermarkten zijn we actief in een groot
aantal markten waaronder zorg- en
non-profitinstellingen, horeca en
catering en de food- en non-foodindustrie. Overal leveren we optimale
bewaarcondities en hoogwaardige
dienstverlening.

Dedicated to freshness
Since 1920

