
Chladnička na  
nápoje a talentovaný 
predajca v jednom.
Objavte výhody našich chladničiek na 
komerčné použitie.

Nápoje



Optimálna podpora predaja 

Vaše nápoje v  
žiare reflektorov.
---
Chladničky na komerčné použitie  
Liebherr neutíšia len chuť na vychlade-
né nápoje, dokážu ho aj vyvolať. Okrem 
dizajnu a manipulácie vás pritom pre-
svedčia aj chladiacim výkonom, udrža-
teľnosťou a hospodárnosťou. Či už na 
oslavy, v reštaurácii, alebo v predajni – 
chladnička na komerčné použitie  
Liebherr spĺňa vysoké nároky popri  
nízkych celkových prevádzkových ná-
kladoch. Objavte náš obsiahly sortiment 
pre perfektnú prezentáciu vášho tovaru.

Výhody chladničiek 
na komerčné použitie Liebherr.

Rozdiel je vo viac ako  
60-ročných skúsenostiach:

•   Optimálna prezentácia tovaru pre 
maximálnu podporu predaja 

•   Extrémna životnosť vďaka typickej kvalite  
produktov Liebherr až do posledného detailu

•   Ekologické a ekonomicky udržateľné 
vďaka ekologickému chladivu a vysokej  
energetickej účinnosti

•   Možnosti vlastnej výbavy a brandingu  
zvyšujú povedomie a zlepšujú propagáciu

•   Starostlivosť v každom smere prostredníctvom 
profesionálneho servisu 

Hospodárna, flexibilná a vždy v pluse ...  
Komerčná chladnička Liebherr sa stane  
vašim najmilším predajcom.

Individuálne prispôsobenie a branding

Praktický spotrebič 
reklamnou plochou.
---

Naše príslušenstvo  
pamätá na všetko.

Od sklzu na fľaše cez odkladaciu 
plochu z perforovaného plechu až po 
nastavovacie pätky – chladnička na 
komerčné použitie Liebherr má všetko 
na to, aby sa stala novým obľúbeným 
spotrebičom. Vyberte si zo širokého 
sortimentu špeciálnej výbavy a spravte 
z chladničky na komerčné použitie 
svojho osobného špičkového predajcu.

Či už ide o fotorealistické zobrazenie 
produktu, umelecký motív alebo plagát 
s logom firmy – nápadito upravené 
chladničky na nápoje stupňujú povedomie 
o vašej značke a zvyšujú obrat. Spoločnosť 
Liebherr sa pritom spolieha na inovatívne 
spôsoby tlače a kvalitné spracovanie.

Digitálna tlač
180 °alebo 360 ° tlač bez obsahu plastov 
s vysokou čistotou farieb priamo na povrch.

Polep presklených dverí
Permanentné nálepky alebo nálepky, ktoré 
možno odstrániť bezo zvyšku s individuál-
nym vzhľadom.

3D branding 
Lentikulárna tlač v kombinácii s osvetlením 
pre atraktívny 3D efekt.

Odkladacia plocha z perforovaného plechu 
Extrémne zaťažiteľný podklad pre optimálnu 
stabilitu zvlášť menších fliaš a nádob.

Lišty na cenovky
Lišty nasúvateľné na rošt na umiestnenie 
cenoviek, snímacích kódov alebo vlastných 
reklamných textov.

Drevený rošt 
Bukový rošt zaistí stabilné a bezpečné 
uchovávanie v čistom a kvalitnom prevedení.

Nastavovacie pätky a kolieska
Kolieska a pätky, ktoré sa ľahko montujú na 
jednoduchú prepravu a pohodlné čistenie  
pod spotrebičom.

Sklz na fľaše 
Pre ľahko dostupné nápoje, nech sú hneď po 
ruke, na naplnenie sa dá ľahko vytiahnuť na 
teleskopických koľajničkách.
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Bezkonkurenčný sortiment

Váš predaj získava  
väčší priestor – a to 
v akejkoľvek forme.
---

Vysoké štandardy sú  
štandardom vo všetkých 
 našich spotrebičoch.
 
Vďaka správnemu skombinovaniu 
inovatívnych technológií, odolných 
materiálov a chytrých funkcií sú 
chladničky na komerčné chladničky 
Liebherr výkonné a zároveň mimo-
riadne udržateľné a hospodárne.

Obsiahly sortiment chladničiek na 
komerčné použitie dokáže perfektne 
vyriešiť každú požiadavku a každé 
použitie. Či už komerčnú chladničku 
schováte pod pult, hrdo vystavíte v 
maloobchodnej predajni, pomôže hasiť 
smäd v reštaurácii, alebo využijete  
jej ľahkú údržbu na spoločenských 
akciách, pomôže vám maximalizovať 
predaje aj v okrajových oblastiach 
podnikania. 

Presklené dvere pre väčšiu prezentáciu
Väčší priestor na fľaše z jednovrstvového 
bezpečnostného skla (ESG) posilní váš predaj 
vďaka perfektnému výhľadu na tovar.

Dynamický chladiaci systém
Zabezpečuje rýchle a efektívne vychladenie, 
konštantné rozdelenie teploty a minimalizáciu 
úniku chladu pri otváraní dverí.

Atraktívny dizajn osvetlenia 
Nápadité a energeticky účinné: vonkajšie 
osvetlenie priláka pozornosť zákazníka, 
stmievateľné svetelné LED stĺpiky po stranách 
osvetľujú celý vnútorný priestor.

Premyslený dizajn 
Či už potrebujete presklené alebo nepriehľadné 
dvere, madlá alebo zapustené úchyty, otváranie 
na pravú alebo ľavú stranu, chladničku je možné 
prispôsobiť vašim požiadavkám. 

Optimalizovaná výbava
Silné, bezpečné, variabilné: vylepšené rošty s 
hustým rebrovaním unesú hmotnosť až 60 kg  
a poskytujú stabilitu fľašiam a nádobám. 

Nová generácia zariadení

Nová éra chladenia 
nápojov.
---

Nová generácia chladničiek na 
komerčné použitie okrem osvedčených 
funkcií ponúka inovatívne funkcie 
zaisťujúce väčšiu účinnosť a pohodlie.

Šetrí zdroje a peniaze
Režim Eco automaticky zvyšuje teplotu  
v čase slabého využitia, EcoPlus navyše 
ovláda rozsvietenie svetla.

Vďaka chytrej funkcii Liebherr SmartMonitoring
je neustále monitorovaná a zaznamenávaná 
teplota a v prípade odchýlky ste okamžite 
upozornení.

Zabezpečenie na diaľku
Elektronický zámok dverí chladničky môžete 
pohodlne ovládať na diaľku, napríklad od 
pokladne – a to aj pri viacerých spotrebičoch 
naraz.

Poteší aj životné prostredie a ušetríte veľa energie.

Vysoká kvalita výrobkov a maximálna energetická účinnosť  
sú zárukou dlhodobo hospodárnych výrobkov:

•   Dynamický systém chladenia na rýchle vychladenie

•   Vysoká energetická účinnosť a hospodárnosť pomocou  
moderných komponentov chladenia

•  Extrémne dlhá životnosť 

•   Dlhý čas používania vďaka funkčným dielom  
so životnosťou viac ako 15 rokov 

•   Minimálny únik chladu vďaka samozatváracím dverám 

home.liebherr.com/cooling-sustainably
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Kompletné riešenie pre váš obchod.
---

Kompetentné a rýchle

Profesionálna podpora 
na mieste

Kvalitní, pravidelne 
školení servisní technici 

Digitálne sériové čísla 
a dokumentácia 
čísiel vlastníctva 

Analýza 
požiadaviek

Rámcové objednávky so 
zásobou spotrebičov vo firme

 Logistika na prianie záka-
zníka, expedícia jednotlivých 
spotrebičov až k zákazníkovi

Vypracovanie 
individuálneho konceptu 

Ďalšie informácie o našich 
chladničkách na nápoje nájdete tu:
home.liebherr.com/Beverages

Alebo sa obráťte priamo na vášho 
osobného kontaktného partnera.

https://www.linkedin.com/showcase/69658517/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCxEgxCDIpXcpvrh5EcC-Ttw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

