
Lodowaci 
profesjonaliści.
Innowacyjne koncepcje chłodzenia  
dla detalicznego handlu spożywczego.

Food Retail



18:00 
Uruchomienie
i napełnienie

7:30 
Początek rozstawiania

Najlepsze jest w liczbach.

mniejsze zużycie energii  
niż w przypadku produktów 
konkurencji o takiej samej 
pojemności

zwiększenie całkowitej  
powierzchni wystawowej

Sbezpieczeństwa dzięki 
niezawodnej technice i  
monitoringowi cyfrowemu

30 % 

13 %

100 %

Rano: pusto. Wieczorem: 
wszystko gotowe!
---
Dla profesjonalnej ekipy montażowej 
Liebherr to możliwe: w ciągu jednego 
dnia nasi specjaliści zbudują Twój cały 
system chłodzenia. I już wieczorem  
Twoje urządzenia będą gotowe do startu. 

Urządzenia wpinane kontra rozwiązania  
zespolone – 1:0 dla Ciebie.

•   Znacząca redukcja kosztów w porównaniu z rozwiązaniami 
zdalnymi (współczynnik 1/3 przy jednoczesnym zwiększeniu 
potencjału sprzedaży)

•   Dowolność w planowaniu, elastyczność w rozmieszczeniu 
(np. jako spontaniczna powierzchnia promocyjna)

•   Energooszczędne rozmrażanie gorącym gazem  
dzięki wykorzystaniu ciepła z obiegu chłodniczego 
(kontra elektryczne nagrzewnice ramowe)

•   Lepszy bilans CO2 dzięki mniejszemu zużyciu prądu 
i czynnikowi chłodniczemu o niższej wartości GWP

•   Bezobsługowość 

•   Łatwa konserwacja i minimalizacja czasu przestoju, 
ponieważ naprawiane jest wyłącznie uszkodzone urządzenie

To dobra wiadomość dla środowiska: gniazdko elektryczne staje się skarbonką na oszczędności.

Wysoka jakość produktu i maksymalna oszczędność energii gwarantują trwale opłacalne produkty:

•   Niewielkie zużycie energii

•   Dużo miejsca na produkty spożywcze

•   Długi czas życia produktu 

•   Solidne rezerwy mocy

•   Niski poziom hałasu

•   Optymalne wykorzystanie powierzchni

•   Absolutna niezawodność

home.liebherr.com/cooling-sustainably

Lodówki szafkowe  
do mięsa lub ryb

Cliff Multideck Szafki  
Convenience

Urządzenia skrzyniowe do 
supermarketów Cove i Bay

Action  
Area Rack

Piz Freezer Top
Szafki Click & 

Collect

Zamrażarki skrzyniowe 

Chłodziarki
do napojów

Urządzenia 
szafkowe na 

zaplecza

Innowacyjne koncepcje chłodzenia 

Zapewni obroty.  
Gdzie tylko zechcesz.
---
W detalicznym handlu spożywczym  
nieodzowne są dwie rzeczy: 
niezawodne chłodzenie i zachęcająca 
prezentacja towarów. Opracowane 
specjalnie do elastycznego stosowania 
w punktach sprzedaży chłodzące 
urządzenia wpinane marki Liebherr 
doskonale spełniają te wymogi.

Bezpiecznie, czysto i oszczędnie:  
standardy naszych urządzeń 
zapewniają sukces sprzedażowy.

•   Maksymalna całkowita powierzchnia 
wystawowa dzięki dużym powierzchniom 
szklanym

•   Brak kondensatu na drzwiach

•   Doskonała prezentacja dzięki oświetleniu LED

•   Nadzwyczaj skuteczna izolacja

•   Sprężarka z napędem o zmiennej prędkości 
obrotowej z precyzyjnym sterownikiem

•   Dbałość o środowisko dzięki wydajnemu 
czynnikowi chłodniczemu R290,  
niezawierającemu HFC

•   Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem

•   Niewielki nakład pracy podczas czyszczenia

•   Bezobsługowość



o 2/3 więcej 
pojemności 
na tej samej 
powierzchni  

do ustawiania

o 40 % mniej 
wymaganej 
powierzchni 

do ustawienia 

Najlepsza prezentacja towaru przy  
optymalnym wykorzystaniu powierzchni.
---

Zamrażarki skrzyniowe do supermarketów i Freezer Top Multideck i Action Area Rack 

Wyraźnie więcej miejsca.  
Odczuwalnie większa sprzedaż.
---

Piz Freezer Top  

Podkręć swoją sprzedaż: korzystaj z maksymalnych  
zalet przy minimalnym wykorzystaniu powierzchni.

Urządzenia skrzyniowe do supermarketów Cove i Bay

Nasze urządzenia skrzyniowe do supermarketów łączą w sobie  
maksymalną pojemność z optymalną widocznością, zapewniając  
doskonałą prezentację towaru i łatwe napełnianie.

Wykorzystaj zalety naszych urządzeń wpinanych.

•   Znaczne obniżenie kosztów w porównaniu  
z rozwiązaniami zdalnymi

•   Różnorodność opcji podczas planowania 
(np. spontaniczna powierzchnia promocyjna)

•   Dbałość o środowisko dzięki zastosowaniu  
naturalnego czynnika chłodniczego

•   Energooszczędne rozmrażanie gorącym gazem  
dzięki wykorzystaniu ciepła z obiegu chłodniczego  

(kontra elektryczne nagrzewnice ramowe)
•   Minimalistyczne wzornictwo dające pierwszeństwo 

Twoim towarom
•   Maksymalna prezentacja towaru  

(brak kondensatu na drzwiach)
•   Ergonomiczne i solidne uchwyty zapewniające  

wygodne napełnianie i pobieranie towaru
•   Zintegrowane rynny do odprowadzania skroplin 

zapobiegają zapychaniu i gromadzeniu wody  
na dnie urządzenia

Cliff Multideck 

Multitalent w sprawach sprzedaży:  
wykorzystaj w pełni swój potencjał  
i zmaksymalizuj użycie powierzchni.

•   Maksymalna powierzchnia prezentacji 
•   Automatyczne drzwi zapewniające  

większą wygodę i mniej strat zimna
•   1670 mm użytkowej wysokości wewnętrznej

Action Area Rack 

Idealny dodatek na wierzchu:  
zyskaj dodatkową powierzchnię  
promocyjną i zwiększ swoje obroty. 

•   Maksymalna elastyczność
•   Niezwykle elastyczna  

kombinacja urządzeń 

Wypełnij ostatnią lukę na rynku.

Oprócz specjalnych urządzeń dla 
detalicznego handlu spożywczego,  
firma Liebherr dba także o inne obszary 
supermarketu. Na scenie i za kulisami 
chłodziarki i zamrażarki Liebherr  
dbają o to, by umożliwić Ci spełnienie  
wszelkich upodobań Twoich klientów.

 Szafki Click & Collect Urządzenia szafkowe 
na zaplecza

Szafki Convenience Lodówki szafkowe 
do mięsa lub ryb



home.liebherr.com/FoodRetail

5.   Serwis  
instalacyjny

7.  Obsługa  
klienta

6. Monitoring

8.   Odbiór  
i odnawianie 

1.  Analiza – praca 
projektowa 

4.  Akcesoria 

3.  Praca  
projektowa – 
sklepy

2.  Konfiguracja 
Twoich 
produktów

Innowacyjne koncepcje  
chłodzenia dla detalicznego handlu 
spożywczego znajdziesz tutaj: 
home.liebherr.com/FoodRetail

OMożesz też zwrócić się 
bezpośrednio do swojej  
osoby kontaktowej.

Realizacja i instalacja
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sparcie Planowanie i opracow
anie

W ośmiu krokach do sukcesu –  
tylko z jedną osobą kontaktową.
---

Planowanie i opracowanie:  
Wspólnie z Tobą analizujemy sytuację 
w Twoim sklepie i opracowujemy dla 
Ciebie indywidualną koncepcję.

Realizacja i instalacja:  
Jako doświadczony partner fachowo 
i profesjonalnie wprowadzamy w życie 
Twoje życzenia. W ciągu jednego dnia 
kompleksowe rozwiązanie jest gotowe 
do pracy i napełnienia.

Wszechstronne wsparcie:  
Nasza obsługa klienta w każdej chwili 
w szybki i nieskomplikowany sposób 
pomoże Ci zapewnić długofalową, jak 
najlepszą sprawność Twoich urządzeń.
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https://www.linkedin.com/showcase/69658517/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCxEgxCDIpXcpvrh5EcC-Ttw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

