
IJskoude omzet-
professionals.
Innovatieve koelconcepten voor  
de levensmiddelendetailhandel.

Food Retail
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Het beste in cijfers.
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’s Morgens: alles leeg. 
’s Avonds: alles klaar!
---
De professionele montageservice  
van Liebherr maakt het mogelijk:  
Binnen een dag bouwen onze experten 
uw complete koelsysteem op.  
En ’s avonds zijn alle apparaten  
al klaar voor gebruik. 

Plug-in-apparaten vs.  
combinatieoplossingen – 1:0 voor u.

•   Duidelijke kostenreductie ten opzichte van 
remote-oplossingen (factor 1/3 bij gelijktijdig  
verhoogd verkooppotentieel)

•   Variabiliteit in de planning, flexibiliteit bij de  
plaatsing (bijv. als spontaan actieoppervlak)

•   Ontdooimethode met heet gas voor meer  
energie-efficiëntie door gebruik van de warmte uit  
de koelkring (vs. elektrische frameverwarming)

•   Verbeterde CO2-voetafdruk door minder stroomverbruik  
en koudemiddel met een lagere GWP-waarde

•   Onderhoudsvrij 

•   Eenvoudige reparatie en minimale uitval, omdat  
alleen het defecte apparaat wordt gerepareerd

Goed voor het milieu: uw stopcontact wordt spaarcontact.

Hoge productkwaliteit en maximale energie-efficiëntie 
waarborgen duurzaam rendabele producten:

•   Laag energieverbruik

•   Veel ruimte voor levensmiddelen

•   Lange productlevensduur 

•   Voldoende vermogensreserves

•   Laag geluidsniveau

•   Optimale oppervlakteproductiviteit

•   Absolute betrouwbaarheid

home.liebherr.com/cooling-sustainably

Vlees- of 
viskasten

Cliff Multideck

Bakkerij- 
kasten

Convenience- 
kasten

Cove en Bay super-
marktvriezers

Action  
Area Rack

Piz Freezer Top
Click & Collect- 

kasten

IJsvrieskisten

Dranken-
koelkasten

Innovatieve koelconcepten 

Zorgt voor omzet.  
Waar u maar wilt.
---
In de levensmiddelendetailhandel  
zijn twee dingen onmisbaar:  
een betrouwbare koeling en  
een aantrekkelijke presentatie.  
De speciaal voor flexibeleinzet  
op de POS ontwikkeldeplug-in- 
koel- en vriesapparatenvan Liebherr  
voldoet perfectaan deze eisen.

Veilig, schoon en spaarzaam:  
onze apparaatstandaard voor 
uw verkoopsucces.

•   Maximale TDA (Total Display Area)  
door grote glasoppervlakken

•   Geen condensatievorming op deuren

•   Perfect in scène gezet met led

•   Zeer effectieve isolatie

•   Toerentalgestuurde compressor  
met nauwkeurige besturing

•   Duurzaamheid door effectief, HFK-vrij 
koudemiddel R290

•   Automatische ontdooiing met heet gas

•   Geringe reiniging

•   Onderhoudsvrij



2/3 meer 
inhoud op 
hetzelfde 
oppervlak

vereist 
40 % 

minder  
vloeroppervlak 

Supermarktvriezers en Freezer Top Multideck en Action Area Rack 

Beste productpresentatie bij  
optimale oppervlakteproductiviteit.
---

Zichtbaar veel ruimte.  
Merkbaar betere verkoop.
---

Cliff Multideck 

De alleskunner als het gaat om verkoop:  
maak volledig gebruik van uw mogelijkheden  
en maximaliseer uw oppervlakteproductiviteit.

•   Maximale presentatieoppervlakte 
•   Automatische deuren voor meer  

comfort en minder koudeverlies
•   1.670 mm nuttige binnenhoogte

Action Area Rack 

Het perfecte toebehoren on top:  
creëer extra actie-oppervlak 
en verhoog uw omzet. 

•   Beste flexibiliteit
•   Zeer flexibele apparatencombinatie 

Dicht het laatste  
gat in de markt.

Naast speciale apparaten voor de Food 
Retail biedt Liebherr ook oplossingen 
voor andere toepassingsgebieden in de 
supermarkt. Voor en achter de schermen 
zorgen koel- en vriesapparaten van 
Liebherr ervoor, dat u voor elke voorkeur 
van uw klant perfect bent uitgerust.

 Click & Collect-kasten Bakkerij-kasten Convenience-kasten Vlees- of viskasten

Piz Freezer Top  

Verhoog uw verkoop: profiteer van de maximale 
voordelen bij minimaal gebruik van oppervlak.

Cove en Bay supermarktvriezers

Onze supermarktvriezers combineren maximale inhoud en optimale 
zichtbaarheid voor perfecte presentatie met eenvoudige vulling.

Gebruik de voordelen van onze plug-in-apparaten.

•   Duidelijke kostenreductie ten opzichte van 
remote-oplossingen

•   Variabele planningsopties  
(bijv. spontane actieoppervlakken)

•   Duurzaam en toekomstbestendig door gebruik van 
natuurlijk koudemiddel

•   Energie-efficiënte ontdooiing met heet gas door warmte 

uit de koelkring (vs. elektrische frameverwarming)
•   Puristisch design, dat uw producten voorrang geeft
•   Maximale productpresentatie 

(geen condensatievorming op de deuren)
•   Ergonomische en robuuste grepen voor comfortabel 

vullen en uitnemen van producten
•   Geïntegreerde dooiwater-goten voorkomen verstopping 

en water bij de bodem van de vriezer



home.liebherr.com/FoodRetail

5.  Opbouw-service

7.  Klantenservice

6. Monitoring

8.  Terugname en 
refurbishing 

1.  Analyse 
projectplanning

4.   Toebehoren 

3.  Projektplanning  
filialen

2.  Configuratie van  
uw producten

IInnovatieve koelconcepten voor 
de levensmiddelendetailhandel  
vindt u hier:
home.liebherr.com/FoodRetail

Of neem direct contact op met  
uw persoonlijke contactpersoon.

Realisatie en installatie
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In acht stappen naar succes – 
met slechts een contactpersoon.
---

Planning en ontwikkeling:  
samen met u analyseren wij uw  
filiaalsituatie en ontwikkelen we  
een individueel concept voor u.

Realisatie en installatie:  
als ervaren partner implementeren 
wij uw wensen vakkundig en  
professioneel. Binnen een dag is  
de complete oplossing klaar voor  
gebruik en vullen.

Algemene ondersteuning:  
onze klantenservice helpt u altijd  
snel en ongecompliceerd verder, om  
de beste prestaties van uw apparaten 
op lange termijn te waarborgen.
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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

