SYSTEMY CHŁODNICZE

Witryna chłodnicza
TECTO FL2 PI AIDA

Uniwersalna witryna
chłodnicza do ekspozycji wyrobów cukierniczych

TectoPromo FL2 Aida jest innowacyjną gamą
witryn ekspozycyjnych, w których wygląd łączy
się z funkcjonalnością, a najnowsza technologia
– z troską o środowisko.

Wzrost sprzedaży dzięki
efektownej ekspozycji

Najlepsze parametry
techniczne w swojej klasie
Witryny Tecto FL2 PI Aida zostały
zaprojektowane tak, aby sprostać nawet najbardziej rygorystycznym wymaganiom klientów, a ponadto cechują się
niezwykłym wyglądem i najlepszymi
parametrami technicznymi. Co więcej,
dostępny opcjonalnie jest przyjazny dla
środowiska czynnik chłodniczy R290.

w porównaniu do innych witryn o podobnej wielkości. Ponadto szklane półki
oraz dwa rodzaje szyby frontowej do
wyboru zapewniają doskonałą widoczność eksponowanych wyrobów. Ta
wyjątkowa gama uniwersalnych witryn
ekspozycyjnych stanowi prawdziwe
arcydzieło!

Seria Tecto FL2 PI Aida obejmuje
witryny z własnym agregatem.
Wydajne wykorzystanie
powierzchni lokalu
Tecto FL2 PI Aida to gama uniwersalnych, łatwych w utrzymaniu i przyjaznych dla środowiska witryn do
sprzedaży wyrobów cukierniczych,
przekąsek i innych przysmaków.
Różnorodność dostępnych modeli
obejmujących witryny obsługowe i samoobsługowe oraz kolorów sprawia,
że urządzenie to dopasuje się do każdego, nawet najmniejszego sklepu lub
kawiarni. Tecto FL2 PI Aida wyróżnia
się o 25% większą powierzchnią półek
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Uniwersalność dzięki różnym modelom: od witryn obsługowych po
witryny do wypieków
i witryny grzewcze
Idealne dopasowanie do każdego
wystroju sklepu dzięki dwóm rodzajom szkła oraz trzem dostępnym
kolorom korpusu (złoty, czarny i stal
nierdzewna)
Piękny wygląd i oświetlenie wzmacniają wizualne walory produktów
Łatwa konserwacja i czyszczenie
Szereg dostępnych funkcji poprawiających wydajność energetyczną
w celu zmniejszenia zużycia energii
i kosztów eksploatacji

DANE TECHNICZNE

Wysokość panelu frontowego (mm)

490

Długość zewnętrzna (mm)

600, 900, 1200

Wysokość zewnętrzna (mm)

1300

Głębokość zewnętrzna (mm)

700
Witryny obsługowe i do wypieków: +1 – +7
Witryny samoobsługowe: -1 – +10
Witryna narożna: +4 – +8
Witryna grzewcza: +65 – +80 / +45 - +60

Zakres temperatur (°C)

Czynniki chłodnicze

R290

Energy efficiency class

C-D-E

Tecto FL2 PI Aida SO-RG









Tecto FL2 PI Aida SO-CG



-1 - +7








































































































-1 - +7













































DANE TECHNICZNE / AKCESORIA

Tecto FL2 PI Aida BO-RG


Tecto FL2 PI Aida BO-CG

-1 - +7







Tecto FL2 PI Aida SF-CG

-1 - +7

-1 - +10




























































































Tecto FL2
PI Aida SOSF-RG











































-1 - +10































+65 - +80 / +45 - +60






























Tecto FL2 PI Aida H
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W Y P O S A Ż E N I E S TA N D A R D O W E







Czynnik chłodniczy R290
Wbudowane oświetlenie LED
Regulowane szklane półki z możliwością przechylania (maksymalnie 15,5º)
Odszranianie gorącym gazem
Podwójne szkło termiczne
Izolacja podstawy
Kasetowy moduł chłodniczy
Urządzenie sterujące
Trzy dostępne kolory korpusu:
złoty, czarny, stal nierdzewna
Trzy dostępne kolory paneli
frontowych: dębowy, czarny, stal
nierdzewna

W Y P O S A Ż E N I E D O D AT K O W E
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Kółka
Panel boczny umożliwiający rozbudowę
Półki na pojemniki GN i pojemniki GN
Specjalne tace na ciasta
Tace dopasowane do półek

Tylne drzwi w modelu Bake-off

Szklane drzwiczki do modelu samoobsługowego

KOR Z YŚCI

2

1

3

Dzięki różnorodnej gamie
dostępnych modeli rozwiązania z serii Tecto FL2 PI Aida
doskonale dopasowują się do
rozmaitych punktów handlu detalicznego, od małych sklepów
spożywczych po supermarkety.

1 Doskonała widoczność produktu dzięki
panoramicznym ściankom bocznym i szkla
nym półkom
2 Zintegrowane oświetlenie LED powoduje
wzrost sprzedaży, zachęcając do zakupu
wyrobów z ekspozycji pod wpływem
impulsu
3 Łatwa konserwacja i obsługa

Austria
kuehlen.viessmann.at
Belgia
froid.viessmann.be
Dania
koele.viessmann.dk
Estonia
kylm.viessmann.ee
Finlandia
kylma.viessmann.fi
Francja
froid.viessmann.fr
Hiszpania
refrigeracion.viessmann.es
Holandia
koelen.viessmann.nl
Irlandia
cooling.viessmann.co.uk
Litwa
saldymas.viessmann.lt
Łotwa
dzesesana.viessmann.lv
Niemcy
kuehlen.viessmann.de
Norwegia
kjol.viessmann.no
Polska
chlodnicze.viessmann.pl
Republika Czeska
chlazeni.viessmann.cz
Rosja
holod.viessmann.ru
Szwajcaria
kuehlen.viessmann.ch
Szwecja
kyla.viessmann.se
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