
Răcitor de băuturi 
și ajutor în vânzări, 
toate într-unul.
Descoperiți avantajele frigiderului nostru de 
băuturi cu posibilitate de merchandising.

Băuturi



Promovare optimă a vânzărilor

Scena noastră pentru  
băuturile dumneavoastră.
---
Răcitoarele Liebherr cu posibilitate de 
merchandising nu numai că potolesc 
setea de băuturi reci, ci o și trezesc.  
Pe lângă design și manevrabilitate, 
acestea impresionează prin performanța 
lor de răcire, durabilitate și economie. 
Indiferent dacă se utilizează la eveni-
mente, la restaurant sau la punctele de 
vânzare, răcitoarele Liebherr cu posibi-
litate de merchandising îndeplinesc 
cerințe ridicate la costuri totale de ope-
rare scăzute. Descoperiți gama noastră 
completă pentru prezentarea perfectă 
a produselor dumneavoastră.

Avantajele răcitorului Liebherr  
cu posibilitate de merchandising.

Peste 60 de ani de experiență fac diferență:

•   Prezentarea optimă a produselor  
pentru promovarea maximă a vânzărilor 

•   Durabilitate extremă datorită calității produsului 
tipic Liebherr până la ultimul detaliu

•   Durabil din punct de vedere ecologic și economic 
datorită agenților frigorifici ecologici și eficienței 
energetice ridicate

•   Opțiuni de branding și echipamente personalizate 
pentru mai multă conștientizare și promovare

•   Asistență completă prin servicii profesionale

Economice, flexibile și profitabile – răcitoarele 
Liebherr sunt mijloacele care vă vor genera cele  
mai multe vânzări.

Personalizare și branding

De la dispozitiv  
la mediu publicitar.
---

Suport din tablă perforată
Suport extrem de rezistent pentru o  
stabilitate optimă, chiar și pentru sticle  
și recipiente mai mici.

Șine pentru scanner
Șină care poate fi atașată la grătar pentru 
etichete de preț, coduri de scanare sau mesaje 
publicitare individuale.

Grătare din lemn
Grătare din fag roșu pentru depozitare  
stabilă și sigură într-o formă nobilă și de  
înaltă calitate.

Picioare reglabile și rotile
Rotile și picioarele ușor de instalat pentru 
transport ușor și o curățare sub dispozitiv.

Suport cu glisare pentru sticle
Pentru băuturi ușor accesibile care sunt 
mereu la îndemână; poate fi tras pe șine 
telescopice pentru umplere.

Dotat cu accesorii pentru orice.

De la suportul cu glisare pentru sticle 
la suportul din tablă perforată, până la 
picioarele reglabile – refrigeratoarele 
Liebherr cu posibilitate de merchandi-
sing au ceea ce este necesar pentru a 
deveni noul dumneavoastră dispozitiv 
preferat. Alegeți dintr-o gamă variată 
de echipamente speciale și faceți  
din refrigeratorul dumneavoastră de 
merchandising.

Fie că este o prezentare foto-realistă a unui 
produs, un motiv artistic sau un logo marcant 
al companiei – răcitoarele de băuturi 
atrăgătoare contribuie la gradul de conștien-
tizare a mărcii dvs. și cresc vânzările. Liebherr 
se bazează pe procese de imprimare 
inovatoare și pe manopera de înaltă calitate.

Imprimare digitală
Imprimare la 180 ° sau 360 ° fără elemente 
de plastic, cu mare claritate a culorii direct 
pe suprafață.

Autocolant pentru ușa de sticlă
Autocolante permanente sau care pot fi 
îndepărtate fără reziduuri, personalizate.

Branding 3D 
Proces lenticular în combinație cu iluminare 
pentru un efect 3D atractiv.
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Gamă puternică

Oferă mai mult spațiuveni-
turilor din vânzăriindiferent 
în ce formă.
---

Standardele înalte  
sunt standard în toate  
dispozitivele noastre.
 
Interacțiunea dintre tehnologiile 
inovatoare, materialele durabile și 
funcțiile inteligente fac răcitoarele 
Liebherr puternice și deosebit de 
durabile și economice.

Suprafețe din sticlă pentru o prezentare puternică
Suprafața de sticlă extinsă din sticlă securizată 
ESG vă îmbunătăți vânzările printr-o prezentare 
perfectă a mărfurilor.

Sistem dinamic de răcire
Asigură o răcire rapidă, eficientă, o distribuție 
constantă a temperaturii și minimizarea 
pierderilor de frig atunci când se deschide ușa.

Concept de lumină atractiv 
Atrăgător și eficient din punct de vedere 
energetic: afișajele luminoase din exterior 
atrag clienții, în timp ce coloanele de  
lumină cu LED-uri reglabile pe lateral 
luminează interiorul în totalitate.

Design atent
Se adaptează fiecărei utilizări și ceri nțe ale 
clientului - indiferent dacă vorbim de o execuție 
cu o ușă din sti clă sau solidă, mânere standard 
de ușă sau mânere încastrate, balamale pe 
partea dre aptă sau pe partea stângă.

Echipamente optimizate
Puternic, sigur, variabil: grilajele de susținere 
cu ochiuri mici îmbunătățite pot fi în cărcate 
până la 60 kg și po t depozita sticlele și 
recipientele în siguranță.

Gama variată de răcitoare cu posibili-
tate de merchandising vă oferă soluția 
perfectă pentru fiecare cerință și ori 
ce mod de utilizare. Indiferent dacă 
vorbim de un frigider ascuns în 
substructură, un suport de vânzări 
atrăgător în comerțul cu amănuntul, 
un potolitor de sete într-un restaurant 
sau un dispozitiv ușor de curățat 
pentru evenimente cu b randing 
individual refrigeratorul Liebherr cu 
posibilitate de merchandising va 
crește potențialul de vânzări până  
la ultimul produs de nişă. 

Noua generație de dispozitive

Următorul nivel în  
răcirea băuturilor.
---

Pe lângă caracteristicile dovedite, 
noua generație de răcitoare oferă 
elemente inovatoare pentru o 
eficiență și confort și mai înalte.

Economisește resurse și bani
Modul Eco crește automat temperatura în
perioadele în care nu se utilizează, EcoPlus
comută în plus și lumina.

Conectat inteligent 
Liebherr SmartMonitoring monitorizează și 
documentează în mod continuu temperatura  
și emite imediat o alarmă în cazul abaterilor.

Securitate la distanță
Controlați comod al încuietoarea electronică  
a ușii prin telecomandă, de exemplu de la casa 
de marcat - posibil chiar și cu mai multe 
dispozitive în același timp.

Acest lucru este bun și pentru mediu: priza devine o modalitate de economisire.

Calitatea ridicată a produselor și eficiența energetică maximă  
garantează produse durabile și economice:

•   Sistem dinamic de răcire pentru o răcire rapidă

•   Eficiență energetică ridicată și rentabilitate datorită  
componentelor moderne de refrigerare

•   Durabilitate extremă

•   Durată de viață lungă datorită pieselor funcționale,  
cu o durată de viață de +15 ani

•   Pierdere minimă de frig prin închiderea automată,  
etanșă a ușii 

home.liebherr.com/cooling-sustainably



Soluție completă pentru 
afacerea dumneavoastră.
---

Competent și rapid

Analiza
cerințelor

Contracte cadru cu stocuri 
la producător

Logistica în numele clientului, 
livrarea individuală a  
dispozitivului către client

Dezvoltarea unui  
concept personalizat 

Asistență profesională la
fața locului, la nivel global

Tehnicieni de servicii  
înalt calificați, instruiți  
în mod regulat

Logistică
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Planificare și dezvoltare

Număr de serie digital și 
documentație cu numărul  
de proprietate

Mai multe informații despre răcitoarele 
noastre de băuturi puteți găsi aici:
home.liebherr.com/Beverages

Sau vă puteți contacta direct persoana  
de contact.

Liebherr Electrocasnice
61-63 Horia Closca si Crisan Street, Otopeni, Ilfov, Romania

tel: +40 212 50 80 90 • email: home.SEE@liebherr.com • home.liebherr.ro Po
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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

