
Охладител 
за напитки и 
помощник в 
продажбите.
Открийте предимствата на нашите 
охладители.

Напитки



Оптимално стимулиране на продажбите

Нашата сцена  
за Вашите напитки.
---
Професионалните охладители на 
Liebherr утоляват жаждата за студени 
напитки. В допълнение към дизайна и 
лесната употреба, те са наистина 
впечатляващи и със своята охлади-
телна мощност, практичност и ниска 
консумация на електроенергия. Неза-
висимо дали става въпрос за ресто-
ранти, търговски обекти или за орга-
низиране на събития – охладителят 
на Liebherr отговаря на високите из-
исквания при минимални разходи за 
употреба. Научете повече за богатата 
ни гама от изделия за перфектно 
представяне на Вашите продукти.

Предимства на професионалните 
охладители уреди на Liebherr.

Над 60 години опит имат значение:

•   Оптимално представяне на стоките за макси-
мално насърчаване на продажбите 

•   Изключително дълъг експлоатационен живот 
благодарение на характерното за Liebherr 
качество на уредите до най-малкия детайл

•   Екологична и икономическа устойчивост благо-
дарение на екологично чистия хладилен агент и 
високата енергийна ефективност

•   Възможности за индивидуално брандиране и 
оборудване за по-добра разпознаваемост на 
марката и популяризиране

•   Цялостно обслужване чрез професионална 
сервизна поддръжка

Икономични, гъвкави , гарантиращи високия оборот – 
охладителите на Liebherr са най-добрите Ви помощ-
ници в продажбите.

Индивидуализиране и брандиране

От хладилна витрина до 
средство за реклама.
---

Усилен рафт от перфорирана ламарина
Изключително практична опора за 
оптимална стабилност дори за по-малки 
бутилки и опаковки.

Лайсни за цени 
Към дървения рафт може да се закрепи лайсна 
с етикети за цени, кодове за сканиране или 
индивидуални рекламни послания.

Дървен рафт 
Рафт от червен бук за стабилно и безопасно 
съхранение с изтънчен и висококачествен 
дизайн.

Регулируеми крачета и колелца
Лесни за монтиране колелца и крачета за 
лесно транспортиране и удобно почистване 
под уреда.

Рафт за бутилки 
За лесен достъп до напитките, които са винаги 
на една ръка разстояние. За зареждане се 
изтегля на телескопични релси.

Широка гама аксесоари.

Презентатиционен рафт за бутилки 
усилен рафт от перфорирана 
ламарина, регулируеми крачета 
- охладителят на Liebherr е оборуд-
ван с всичко необходимо, за да се 
превърне в предпочитания от Вас 
уред. Изберете от широката гама от 
допълнителни екстри и превърнете 
уреда в най-добрия помощник в 
търговията.

Независимо дали става въпрос за фотореалис-
тично представяне на продуктите, художествен 
мотив или атрактивно лого на компания – хла-
дилниците за напитки със запомнящ се дизайн 
подобряват добрата репутация на Вашата  
марка и оборота. Liebherr залага на иновативни 
печатни технологии и високо качество на 
изработката.

Дигитален печат
Дигитален печат без използване на фолио с 
висока яркост на цветовете на 180 ° или 360 ° 
директно върху повърхността.

Стикери за стъклени врати
Перманентни или стикери за многократна упот-
реба без следи с индивидуално оформление.

3D брандиране 
Лещовиден печат в комбинация с осветление 
за впечатляващ 3D ефект.
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Богат асортимент

Осигурете повече място 
за продажбите си – под 
каквато и да е форма.
---

Високите стандарти са във 
всеки детайл нашите уреди.
 
Комбинацията от иновативни 
технологии, висококачествени 
материали и интелигентни функции 
правят хладилните витрини на 
Liebherr мощни, икономични и 
издръжливи във времето.

Елегантни стъклени повърхности
Стимулирате продажбите благодарение на 
увеличената стъклена площ, изработена от 
закалено стъкло и осигуряваща добра 
видимост на продуктите.

Динамична система за охлаждане
Осигурява бързо и ефективно охлаждане, 
равномерна температура във вътрешността 
като загубите при охлаждане при отваряне на 
вратата са сведени до минимум.

Атрактивна концепция за осветление
Визуално атрактивен и високо енергийно 
ефективен: Осветените дисплеи привличат 
клиентите, а разположените отстрани LED 
осветителни колони с възможност за регули-
ране на яркостта осветяват целия интериор.

Усъвършенстван дизайн
Възможност за адаптиране към нуждите и 
изискванията на клиента – стъклена или 
плътна врата, ергономична жлебовидна 
дръжка, ограничител на вратата отдясно  
или отляво. 

Усъвършенствано оборудване
Мощни, безопасни, адаптируеми: 
подсилените опорни рафтове с гъста мрежа 
могат да издържат натоварвания до 60 кг и 
да съхраняват стабилно бутилки и опаковки.

Широката гама хладилни витрини 
предлага перфектното решение за 
всякакви нужди и приложения. 
Получавате свободата да предлагате 
свой собствен асортимент от стоки 
без обвързващи договори и допълни-
телни разходи. По този начин 
разширявате кръга на клиентската си 
база. Независимо дали го използвате 
в търговията на дребно, за ресторант 
или бар или като уред за събития с 
възможност за индивидуално бранди-
ране, вашият охладител Liebherr 
увеличава потенциала за продажби. 

Новото поколение уреди

По-висок клас при 
хладилните витрини.
---

Новото поколение охладители 
предлагат не само изпитана техно-
логия, а и иновативни характерис-
тики за още по-висока ефективност 
и комфорт.

Пести ресурси и пари
Режимът Eco-Mode автоматично повишава 
температурата по време на периоди на 
намалена употреба, а режим EcoPlus 
превключва осветлението.

Интелигентно свързване в мрежа
Системата Liebherr-SmartMonitoring 
непрекъснато следи и документира 
температурата и незабавно предупреждава  
в случай на отклонения.

Сигурност от разстояние:
Управлявайте електронната ключалка на 
вратата удобно с помощта на дистанционно, 
дори от касата – възможно е управление 
дори на няколко устройства.

Полезно и за околната среда: Консумацията на енергия  
е понижена като по този начин пестите пари.
Високото качество на уредите и максималната енергийна ефективност  
гарантират, че уредите са икономични в дългосрочен план:

•   Динамична система за охлаждане за бързо охлаждане

•   Висока енергийна ефективност и икономичност  
благодарение на модерните хладилни компоненти

•   Изключително дълъг експлоатационен живот 

•   Дълъг експлоатационен живот благодарение на  
функционални части с 15 години по-дълъг 
експлоатационен живот

•   Минимални загуби при охлаждане благодарение 
на автоматичното и плътно затваряне на вратата 

home.liebherr.com/cooling-sustainably



Цялостно решение за Вашия бизнес.
---

Бързо и компетентно

Анализ на  
изискванията

Рамкови поръчки с 
доставяне на уреди в дома

Логистични услуги за 
клиента, доставяне на 
единични уреди до клиента

Разработване на 
индивидуални концепции

Професионално сервизно 
покритие в цял свят

Висококвалифицирани, 
редовно обучавани 
сервизни техници 

Логистика
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служване Индивидуален подход

Документация за цифров 
сериен номер и 
идентификационен код 

Повече информация за нашите охладители  
за напитки можете да намерите тук:
home.liebherr.com/Beverages

Или се обърнете директно към  
Нашите оторизирани дилъри.

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
4202 Радиново, България

Тел.: 00800 50 80 9000 • e-mail: home.see@liebherr.com • home.liebherr.bg П
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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

