
Flessenkoeler 
en verkoop-
talent in één.
Ontdek de voordelen van onze 
merchandising koelers.

Koelen en vriezen



Optimale verkoopbevordering 

Ons podium voor  
uw dranken.
---
De merchandising koelers van Liebherr 
lessen niet alleen de dorst naar  
gekoelde dranken, ze wekken deze ook 
op. Naast design en handling overtuigen 
ze ook op het gebied van koelprestaties, 
duurzaamheid en kostenbesparing. Of 
het nu op evenementen, in restaurants 
of op het verkooppunt is – een Liebherr 
merchandising koeler voldoet aan  
de hoogste eisen tegen lage totale  
bedrijfskosten. Ontdek ons uitgebreide 
assortiment voor uw perfecte  
productpresentatie.

Voordelen van de Liebherr  
merchandising koeler.

Meer dan 60 jaar ervaring maken het verschil:

•   Optimale productpresentatie voor  
maximale verkoopbevordering 

•   Extreem lange levensduur dankzij de voor Liebherr 
typische productkwaliteit tot in het kleinste detail

•   Ecologisch duurzaam en zuinig dankzij het  
milieuvriendelijke koelmiddel en een hoge  
energie-efficiëntie

•   Individuele branding en accessoires voor grotere 
bekendheid en promotie

•   Algemene ondersteuning door professionele service 

Zuinig, flexibel en verkoopbevorderend – 
de merchandising koelers van Liebherr  
zijn uw beste verkopers.

Individualisering en branding

Van verfrissing  
tot reclamedrager.
---

Of het nu gaat om een fotorealistische 
productafbeelding, een artistiek motief of 
een opvallend bedrijfslogo – opvallend 
vormgegeven flessenkoelers vergroten de 
bekendheid van uw merk en stimuleren de 
verkoop. Liebherr vertrouwt op innovatieve 
drukmethoden en een hoogwaardige 
afwerking.

Digitaal printen
Kunststofvrije 180 ° of 360 ° print met hoge 
kleurglans, rechtstreeks op het oppervlak.

Sticker op glasdeur
Permanente of verwijderbare sticker zonder 
lijmresten naar eigen ontwerp.

3D-branding 
Lenticulair printen gecombineerd met 
verlichting voor een aantrekkelijk 3D-effect.

Geperforeerd draagplateau 
Uiterst veerkrachtig draagplateau voor 
optimale stabiliteit, zelfs voor kleinere  
flessen en verpakkingen.

Scannerrails
Aan het rooster kunnen rails worden bevestigd 
voor prijskaartjes, scancodes of individuele 
reclameboodschappen.

Houten draagplateau 
Stabiele en veilige opslag op een beuken-
houten draagplateau voor een stijlvolle en 
hoogwaardige uitstraling.

Stelpoten en wielen
Eenvoudig te monteren wielen en stelpoten 
voor gemakkelijk vervoer en moeiteloos 
schoonmaken onder het apparaat.

Flessenglijbaan 
Flessen zijn gemakkelijk toegankelijk en altijd 
binnen handbereik; op telescopische rails 
uittrekbaar om bij te vullen.

Accessoires voor alle  
mogelijke situaties.

Van flessenglijbaan en geperforeerde 
plateaus tot aan de stelpootjes – de 
merchandising koeler van Liebherr 
heeft alles wat nodig is om uw nieuwe 
favoriete apparaat te worden. Kies uit 
een groot aantal optionele accessoires 
en maak van de merchandising koeler 
uw persoonlijke topverkoper.
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Sterk assortiment

Geeft uw verkoop meer 
ruimte – in welke vorm 
dan ook.
---

Het uitgebreide assortiment  
merchandising koelers biedt de 
perfecte oplossing voor elke behoefte 
en toepassing. Of het nu gaat om  
een verborgen koeler voor onder  
de toonbank, een eyecather in de 
detailhandel, een fluisterstille 
dorstlesser in een restaurant of een 
gemakkelijk te reinigen apparaat  
op evenementen met individuele 
branding – een merchandising  
koeler van Liebherr maximaliseert  
uw verkooppotentieel. 

Hoge normen zijn standaard 
voor al onze apparaten.
 
Dankzij het samenspel van innovatieve 
technologieën, duurzame materialen 
en intelligente functies presenteren de 
merchandising koelers van Liebherr 
niet alleen sterk, maar zijn bovendien 
bijzonder duurzaam en zuinig.

Glazen oppervlakken voor een geweldige 
presentatie
Het vergrote oppervlak van gehard veiligheids-
glas stimuleert uw verkoop met een perfecte 
zichtbaarheid van de artikelen.

Dynamisch koelsysteem
Zorgt voor een snelle efficiënte afkoeling, een 
constante temperatuurverdeling en een 
minimaal verlies van kou wanneer de deur 
wordt geopend.

Aantrekkelijk lichtconcept 
Eyecatcher en energie-efficiënt: de verlichte 
displays trekken klanten aan, dimbare 
LED-lichtzuilen verlichten het hele interieur.

Doordacht design 
Past zich aan elke toepassing en iedere 
klantenwens aan – met glazen of massieve 
deur, deurgrepen of verzonken handgrepen, 
deurscharnieren rechts of links. 

Geoptimaliseerde inrichting
Sterk, veilig en flexibel: verbeterde fijnmazige 
draagroosters zijn belastbaar tot 60 kg en 
houden flessen en verpakkingen stabiel. 

De nieuwe generatie apparaten

Next level  
drankkoeling.
---

Naast beproefde eigenschappen biedt 
de nieuwe generatie merchandising 
koelers innovatieve features voor nog 
meer efficiëntie en gemak.

Bespaart middelen en geld
De Eco-mode verhoogt automatisch de 
temperatuur tijdens perioden met laag 
gebruik, EcoPlus schakelt ook het licht uit.

Slim verbonden 
Liebherr-SmartMonitoring bewaakt en 
documenteert voortdurend de temperatuur  
en waarschuwt onmiddellijk bij afwijkingen.

Veiligheid op afstand
Bedien het elektronische deurslot gemakkelijk 
met de afstandsbediening, bijvoorbeeld vanaf de 
kassa – zelfs meerdere apparaten tegelijkertijd.

Goed voor het milieu: uw stopcontact wordt spaarcontact.

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

•   Dynamisch koelsysteem voor snelle afkoeling

•   Hoge energie-efficiëntie en zuinigheid door  
moderne koelcomponenten

•   Extreem duurzaam 

•   Lange levensduur dankzij functionele onderdelen  
met lange levensduur 

•   Minimaal koudeverlies door zelfsluitende deur 

home.liebherr.com/cooling-sustainably
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Complete oplossing voor uw winkel.
---

Vakkundig en snel

Professionele ondersteuning 
ter plaatse

Hooggekwalificeerde 
servicemonteurs die 
regelmatig worden 
bijgeschoold

Digitale documentatie 
van serienummer en 
eigendomsnummer 

Behoefteanalyse

Raamovereenkomsten 
met in-house voorraad 
apparaten

 Logistiek in naam van de 
klant, levering individuele 
apparaten aan de klant

Individuele  
conceptontwikkeling 

Meer informatie over onze flessenkoelers  
vindt u hier:
liebherr-professional.nl/merchandising

Of neem direct contact op met  
een Liebherr dealer.
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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

