
Hladilnik za pijače  
in pripomoček za 
prodajo, vse v enem.
Odkrijte prednosti naših hladilnikov 
»Merchandising«.

Pijače



Naš oder 
za vaše pijače.
---
Hladilniki za spodbujanje prodaje  
Liebherr »Merchandising Coolers«  
ne le potešijo žejo po ohlajenih pijačah, 
ampak jo tudi prebudijo. Poleg dizajna 
in upravljanja navdušujejo z zmoglji-
vostjo hlajenja, trajnostjo in ekonomič-
nostjo. Ne glede na to, ali gre za  
prireditve, v restavraciji ali na točki  
prodaje – hladilnik za spodbujanje pro-
daje »Merchandising Cooler« izpolnjuje  
visoke zahteve z nizkimi skupnimi 
obratovalnimi stroški. Odkrijte našo 
obsežno ponudbo za popolno 
 predstavitev izdelka.

Optimalno spodbujanje prodaje 

Prednosti hladilnika za  
spodbujanje prodaje Liebherr- 
Merchandising Cooler.

Razlika, pridobljena z več kot  
60 leti izkušenj:

•   Optimalna predstavitev blaga za  
najboljše spodbujanje prodaje 

•   Izjemno dolga življenjska doba z detajlno  
kakovostjo izdelkov, ki je značilna za Liebherr

•   Ekološka in ekonomska trajnost zahvaljujoč  
okolju prijaznemu hladilnemu sredstvuin visoki 
energijski učinkovitosti

•   Individualne možnosti predstavitve blagovne 
znamke in opreme za večje zavedanje in promocijo

•   Vsestransko svetovanje s strokovnimi storitvami 

Ekonomičen, prilagodljiv in donosen –  
Liebherr hladilniki za spodbujanje prodaje  
Merchandising Cooler so vaši najboljši prodajalci.

Individualizacija in prikaz blagovne znamke

Ohranja svežino in oglašuje 
blagovno znamko.
---

Ne glede na to, ali gre za fotografijo z 
realistično predstavitvijo izdelka, umetni-
ški motiv ali vpadljiv logotip podjetja – 
vpadljivo oblikovani hladilniki za pijače 
povečajo prepoznavnost vaše blagovne 
znamke in povečujejo prodajo. Liebherr se 
zanaša na inovativne tiskarske postopke  
in visoko kakovost izdelave.

Digitalni tisk
180 ° ali 360 ° tisk brez plastike z visokim 
barvnim sijajem neposredno na površino.

Nalepka za steklena vrata
Trajne nalepke, ki jih individualno oblikujemo, 
ter ob odstranjevanju ne puščajo ostankov.

3D prikaz blagovne znamke 
Lentikularni proces v kombinaciji z 
osvetlitvijo za privlačen 3D učinek.

Polica iz perforirane pločevine 
Polica, ki prenese izjemne obremenitve, 
za optimalno stabilnost, tudi za manjše 
steklenice in posode.

Letvice za odčitavanje cen
Letvica, ki se lahko pritrdi na rešetko za 
oznake s cenami, kode za skeniranje ali 
posamezna oglasna sporočila.

Lesena rešetka 
Rešetka iz rdeče bukve s plemenitim 
in kvalitetnim videzom za stabilno, varno 
shranjevanje.

Po višini nastavljive noge in kolesa
Kolesca in noge, ki jih preprosto namestite, 
za enostaven transport in priročno 
čiščenje pod aparatom.

Drsna polica za steklenice 
Za lahko dostopne pijače, ki so vedno pri roki; 
ob polnjenju jih lahko izvlečete s pomočjo 
teleskopskih vodil.

Z dodatno opremo pripravljen 
na vse situacije.

Od drsne police za steklenice, do 
perfomiranega kovinskega vložka  
do nastavljivih nog po višini- Liebherr 
Merchandising Cooler ima vse, kar 
potrebujete, da postane vaš novi 
najljubši. Izberite med široko ponudbo 
posebne opreme in poskrbite, da bo 
hladilnik za spodbujanje prodaje 
»Merchandising Cooler« vaš najboljši 
osebni prodajalec.
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Visoki standardi so standard  
za vse naše aparate.
 
Zahvaljujoč prepletu inovativnih 
tehnologij, trpežnih materialov in 
inteligentnih funkcij so hladilniki  
za spodbujanje prodaje Liebherr  
Merchandising cooler, vzdržljivi, 
ekonomični in narejeni da trajajo.

Izrazita predstavitev steklenic
Povečana steklena površina iz varnostnega 
stekla ESG, pripomore k boljši prodaji s 
popolnim pogledom na blago.

Dinamični hladilni sistem
Zagotavlja hitro, učinkovito hlajenje, konstantno 
porazdelitev temperature in minimalno izgubo 
hlajenja pri odpiranju vrat.

Privlačen koncept svetlobe 
Privlačen in energetsko učinkovit: Osvetljeni 
zasloni na zunanji strani pritegnejo kupce, 
medtem ko zatemnjeni LED svetlobni stebri  
ob strani osvetljujejo celotno notranjost.

Premišljen dizajn 
Prilagodi se vsaki uporabi in zahtevi stranke – 
bodisi s steklenimi ali masivnimi vrati, kljukami 
na vratih ali vgradnimi ročaji, tečaji vrat na 
desni ali levi. 

Optimirana oprema
Močne, varne, spremenljive: izboljšane rešetke 
s tesnimi mrežami lahko obremenite do 60 kg 
in v njih varno shranjujete steklenice in posode. 

Več manevrskega prostora 
za vaš promet – ne glede 
na obliko.
---

Obsežna ponudba hladilnikov za 
spodbujanje prodaje Merchandising 
Cooler vam ponuja popolno rešitev za 
vsako zahtevo in uporabo. Ne glede na 
to, ali gre za skrit privlačen prodajni 
element v hladilnik, privlačen prodajni 
talent v maloprodaji, hladilni za 
potešitev žeje v restavraciji ali kot 
aparat za dogodke, s preprostim 
čiščenjem s predstavitvijo individualne 
blagovne znamke – hladilnik za 
spodbujanje prodaje Liebherr poveča 
vaš prodajni potencial. 

Zmogljiva ponudba Generacija novih aparatov

Naslednja stopnja 
hlajenja pijač.
---

Poleg preverjenih funkcij nova 
generacija hladilnikov za spodbujanje 
prodaje »Merchandising Cooler« 
ponuja inovativne poudarke za še 
večjo učinkovitost in udobje.

Ohranja vire in prihrani denar
Način Eco-Mode samodejno poviša tempera-
turo v obdobjih manjše uporabe hladilnika, 
način EcoPlus dodatno izklopi luč.

Pametno mreženje 
Liebherr-SmartMonitoring nenehno spremlja 
in dokumentira temperaturo ter takoj sproži 
alarm v primeru odstopanj.

Varnost na daljavo
Priročno upravljajte elektronsko ključavnico 
vrat z daljinskim upravljalnikom,  na primer iza 
pulta – tudi z več aparati istočasno.

Dobra novica za okolje: vtičnica za elektriko se spremeni v vtičnico za varčevanje.

Visoka kakovost izdelkov in največja energetska učinkovitost 
zagotavljata trajnostne in ekonomične izdelke:

•   Dinamični hladilni sistem za hitro ohlajanje

•   Visoka energetska učinkovitost in ekonomičnost 
s sodobnimi hladilnimi komponentami

•   Izjemno dolga življenjska doma 

•   Dolga življenjska doba zaradi funkcionalnih 
delov z življenjsko dobo +15 let 

•   Minimalna izguba hlajenja z vrati  
na samodejno zapiranje 

home.liebherr.com/cooling-sustainably
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home.liebherr.com/Beverages

Popolna rešitev za vašo trgovino.
---

Kompetentno in hitro

Profesionalna podpora 
na kraju uporabe

Visoko usposobljeni, 
redno izobraženi serviserji

Digitalna serijska številkain 
številka lastniške  
dokumentacije 

Analiza 
zahteve

Rezervacije na  
skladiščno zalogo

 Logistika v imenu stranke, 
dostava posamičnih 
aparatov strankam

Razvoj individualnega 
koncepta 
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Več informacij o naših 
hladilnikih za pijače najdete tukaj:
home.liebherr.com/Beverages

Ali pa se obrnite neposredno na svojega 
osebnega svetovalca.

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

