
Chladnička 
a šikovný  
prodejce  
v jednom.
Objevte výhody našich komerčních 
chladniček.

Nápojový průmysl



Ideální podpora prodeje 

Vaše nápoje v záři  
reflektorů.
---
Nejenže komerční chladnička Liebherr 
pomůže žízeň uhasit, ale dokáže ji  
v zákaznících i vzbudit. Kromě designu 
a snadné manipulace vás u chladničky 
potěší její chladicí výkon, udržitelnost 
a hospodárnost. Ať už ji potřebujete  
na společenské akce, do restaurace 
nebo na prodejnu, komerční chladnička 
Liebherr vždy vyhoví vysokým nárokům 
při celkově nízkých provozních nákla-
dech. Z našeho širokého sortimentu si 
vyberete tu pravou chladničku k doko-
nalé prezentaci svého zboží.

Výhody komerční chladničky Liebherr.

Více než 60 let zkušeností je znát:

•   Optimální prezentace zboží slibuje  
maximální tržby 

•   Značka Liebherr je známá kvalitou výrobků 
a extrémně dlouhou životností

•   Ekologická a ekonomická udržitelnost,  
kterou zajišťuje vysoká energetická účinnost 
a ekologická chladiva

•   Možnosti vlastní výbavy a brandingu zvyšují 
povědomí a zlepšují propagaci

•   Komplexní podpora zajišťovaná profesionálním 
servisem 

Hospodárná, flexibilní a vždy v plusu …  
Komerční chladnička Liebherr se stane  
vaším nejmilejším prodejcem.

Zakázkový design a vlastní loga

Praktický spotřebič 
reklamní plochou.
---

Ať už je to fotorealistické zobrazení 
produktu, umělecký motiv nebo velkofor-
mátové logo firmy, nápadné chladničky na 
nápoje zlepšují povědomí o vaší značce 
a zvyšují prodeje. Společnost Liebherr 
přitom klade důraz na inovativní technolo-
gie tisku a kvalitní zpracování.

Digitální potisk
180 ° nebo 360 ° tisk bez plastů přímo  
na chladničku se vyznačuje výbornou 
sytostí barev.

Polepy skleněných dveří
Permanentní nebo zcela odstranitelné 
polepy s vlastním designem.

3D branding 
Lentikulární tisk kombinovaný s osvětlením 
vytváří oblíbený 3D efekt.

Naše příslušenství  
pamatuje na vše.

Potřebujete systém doplňování lahví, 
perforovaný rošt nebo třeba nastavi-
telné nohy? Komerční chladnička 
Liebherr nabízí vše, co je třeba,  
aby se stala vaším nejoblíbenějším 
spotřebičem. Vyberte si ze široké 
nabídky volitelného příslušenství 
a učiňte z komerční chladničky svého 
nejúspěšnějšího prodejce.

Perforovaný rošt 
Rošt s vysokou nosností poskytuje optimální 
stabilitu i menším lahvím a nádobám.

Dřevěný rošt 
Bukový rošt zajistí stabilní a bezpečné 
uchovávání v ryzím a kvalitním provedení.

Lišty na cenovky
Lišta na cenovky, skenovací kódy nebo 
konkrétní reklamní sdělení, kterou nasadíte  
na rošt.

Nastavitelné nohy a kolečka
Snadno namontovatelná kolečka a nohy 
usnadňují přepravu a úklid pod chladničkou.

Systém doplňování lahví 
Zajišťuje snadnou dostupnost nápojů, které 
budou vždy na dosah. Systém se snadno 
doplňuje díky výsuvným kolejnicím.
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Bezkonkurenční sortiment

Poskytněte svému 
prodeji více prostoru – 
v jakékoli podobě.
---

V našem širokém sortimentu komerč-
ních chladniček si vždy vyberete 
dokonalé řešení odpovídající všem 
požadavkům a každému účelu. Ať už 
komerční chladničku Liebherr schováte 
pod pult, hrdě vystavíte v maloob-
chodní prodejně, pomůže hasit žízeň 
v restauraci, nebo využijete její 
snadnou údržbu na společenských 
akcích, pomůže vám maximalizovat 
prodeje i v okrajových oblastech 
podnikání. 

Špičkové specifikace jsou 
u našich spotřebičů standardem.
 
Díky správnému zkombinování 
inovativních technologií, odolných 
materiálů a chytrých funkcí jsou 
komerční chladničky Liebherr výkonné 
a zároveň mimořádně udržitelné 
a hospodárné.

Prosklené dveře pro větší prezentaci
Velkoformátové prosklené dveře z bezpečnost-
ního skla ESG vám díky dokonalé viditelnosti 
zboží zvýší tržby.

Dynamický systém chlazení
Zajišťuje rychlé a účinné chlazení, konstantní 
rozložení teploty a minimalizaci ztrát chladu  
při otevření dveří.

Atraktivní design osvětlení 
Poutavé a energeticky účinné: vnější osvětlení 
přiláká pozornost zákazníka, stmívatelné 
světelné LED sloupky po stranách osvětlují 
celý vnitřní prostor.

Sofistikovaný design 
Ať už potřebujete prosklené nebo neprůhledné 
dveře, madla nebo zapuštěné úchyty, otvírání 
na pravou nebo levou stranu, chladničku lze 
přizpůsobit vašim požadavkům. 

Optimalizovaná výbava
Odolné, bezpečné, variabilní: vylepšené rošty 
s hustým žebrováním unesou hmotnost až 
60 kg a poskytují stabilitu lahvím a nádobám. 

Nová generace spotřebičů

Nová éra chlazení  
nápojů.
---

Nová generace komerčních chladniček 
kromě osvědčených funkcí nabízí 
inovativní funkce zajišťující větší 
účinnost a pohodlí.

Šetří zdroje i peníze
Režim Eco automaticky zvyšuje teplotu během 
období mimo špičku provozu, režim EcoPlus 
navíc ovládá rozsvícení světla.

Díky chytré funkci Liebherr-SmartMonitoring 
je neustále monitorována a zaznamenávána 
teplota a v případě odchylky jste okamžitě 
upozorněni.

Zabezpečení na dálku
Elektronický zámek dveří chladničky můžete 
pohodlně ovládat na dálku, například od 
pokladny – a to i u více spotřebičů najednou.

Potěšíte i životní prostředí a ušetříte mnoho energie.

Vysoká kvalita výrobků a maximální energetická účinnost  
jsou zárukou dlouhodobě hospodárných výrobků:

•   Dynamický systém chlazení zajišťující rychlé vychlazení
•   Vysoká energetická účinnost a hospodárnost  

díky moderním chladicím komponentům

•  Extrémně dlouhá životnost 

•   Funkční díly s životností více než  
15 let zajišťují roky používání 

•   Minimální ztráty chladu díky samozavíracím dveřím 

home.liebherr.com/cooling-sustainably
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Kompletní řešení pro vaši firmu.
---

Kompetence a rychlost

Profesionální podpora  
na místě

Kvalifikovaní a pravidelně 
školení servisní technici 

Digitální dokumentace 
sériového čísla a čísla 
zákazníka 

Analýza požadavků

Plošné dohody a příprava 
spotřebičů v rámci firmy

 Logistika na přání zákazníka, 
dovoz jednotlivých 
spotřebičů zákazníkovi

Zpracování vlastního návrhu 

Další informace o našich chladničkách  
na nápoje najdete zde:
home.liebherr.com/Beverages

Nebo se přímo obraťte na svou kontaktní osobu.

home.liebherr.com/Beverages

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

