
Italhűtő és  
értékesítési  
specialista  
egyben.
Fedezze fel kereskedelmi hűtőink előnyeit.

Italhűtés



A Liebherr kereskedelmi  
hűtők előnyei.

Több mint 60 év tapasztalata jelenti a különbséget:

•   Optimális árubemutatás a maximális  
eladásösztönzés érdekében 

•   Rendkívül hosszú élettartam a minden  
apró részletre kiterjedő Liebherr-minőségnek 
köszönhetően

•   Ökológiai és gazdasági fenntarthatóság a 
környezetbarát hűtőközegnek és a magas  
energiahatékonyságnak köszönhetően

•   Egyedi márkaépítési és tartozék opciók a jobb 
termékbemutatás és promóció érdekében

•   Teljes körű támogatás professzionális  
szolgáltatással 

Gazdaságos, rugalmas és eladásösztönző – 
a Liebherr kereskedelmi hűtői, mint az Ön  
legjobb értékesítési munkatársai.

Optimális promóció 

Reflektorfényben az  
Ön italai.
---
A Liebherr kereskedelmi italhűtők 
nemcsak csillapítják, de fel is keltik a 
hűtött italok utáni szomjúságot.  
Tetszetős formatervezésük és könnyű 
kezelhetőségük mellett hűtési teljesít-
ményük, fenntarthatóságuk és gazda-
ságosságuk is meggyőző. Legyen szó 
rendezvényekről, étteremről vagy hely-
színi értékesítésről – a Liebherr keres-
kedelmi hűtők alacsony üzemeltetési 
költségek mellett is megfelelnek a 
magas minőségi elvárásoknak. Fedezze 
fel a tökéletes termékbemutatáshoz 
kínált átfogó készülékválasztékunkat.

Perforált lemezpolc 
Rendkívül megbízható alátámasztás a  
kisebb palackok és dobozok optimális 
stabilitása érdekében.

Ársín
Polcra rögzíthető ársín, árak, vonalkódok vagy 
egyedi reklámüzenet elhelyezésére.

Fapolc 
Nemes megjelenésű, kiváló minőségű vörös 
bükkből készült fapolc a stabil, biztonságos 
tároláshoz.

Állítható lábak és görgők
Könnyen felszerelhető görgők és lábak az 
egyszerű szállítás és a készülék alatti 
kényelmes takarítás érdekében.

Üvegcsúsztató polc 
A mindig elérhető közelségben lévő, könnyen 
hozzáférhető italokért; teleszkópos síneken 
kihúzható az újratöltéshez.

Személyre szabhatóság és márkaépítés

Egyszerre italhűtő és 
reklámhordozó.
---

Legyen szó fotóminőségű termékbemutató-
ról, művészi motívumról vagy látványos 
céglogóról – a feltűnő megjelenés igényé-
vel tervezett italhűtők egyszerre növelik 
márkája ismertségét és a forgalmat. A 
Liebherr az innovatív nyomtatási eljárá-
sokra és a kiváló minőségű kidolgozásra 
alapozza a sikert.

Digitális nyomtatás
Nagy színélességű, műanyagmentes, 
180 °-os vagy 360 °-os nyomtatás  
közvetlenül a felületre.

Üvegajtó-matrica
Tartós, illetve maradéktalanul eltávolítható, 
egyedi tervezésű matricák.

Márkaépítés 3D-ben 
Megvilágítással kombinált lentikuláris hatás, 
a tekintetet vonzó 3D-hatás érdekében.

Minden szükséges  
tartozékkal felszerelve.

Az üvegcsúsztató polctól, a perforált 
lemezpolcon át, az állítható lábakig –  
a Liebherr kereskedelmi hűtői rendel-
keznek minden szükséges tulajdonság-
gal ahhoz, hogy a kedvenc készüléke-
ivé válhassanak. Válogasson az 
opcionális tartozékok széles választé-
kából, és alakítsa át kereskedelmi 
hűtőjét úgy, hogy az vállalkozása 
legjobb értékesítőjévé válhasson.
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Minden készülékünknél  
alapfelszereltség a  
magas színvonal.
 
Az innovatív technológiák, a tartós 
anyagok és az intelligens funkciók 
ötvözése teszi a Liebherr kereskedelmi 
hűtőket erőteljessé, kimagaslóan  
fenntarthatóvá és gazdaságossá.

Hatékony árubemutatást lehetővé tévő üvegfelületek
A megnövelt, edzett biztonsági üvegből készült 
üvegfelület tökéletes rálátást biztosít az árura, 
így elősegíti az értékesítés növelését.

Ventilációs hűtőrendszer
Gyors, hatékony lehűtést és állandó hőmérsék-
leteloszlást biztosít, és minimalizálja a 
hidegveszteséget az ajtó kinyitásakor.

Attraktív világítási koncepciók 
Szemet gyönyörködtető és energiatakarékos:  
A világító reklámtáblák vonzzák a vásárlókat, a 
szabályozható fényű LED-es oldalsó fényoszlo-
pok pedig megvilágítják az egész belső teret.

Kifinomult dizájn 
Alkalmazkodik minden felhasználási  
területhez és vásárlói igényhez – legyen az 
teli- vagy üvegajtó, ajtókilincs vagy süllyesztett 
fogantyú, jobb vagy bal oldali ajtópánt. 

Optimalizált felszereltség
Erős, biztonságos, variálható: a továbbfejlesz-
tett, sűrű rácsú tartópolcok akár 60 kg-os 
terhelést is elbírnak, és stabilan tárolják a 
palackokat és dobozokat. 

Az átfogó kereskedelmi hűtőkészülék- 
termékcsalád minden igényre és 
felhasználási területre kínál tökéletes 
megoldást. Legyen szó rejtett pult 
alatti hűtőről, figyelemfelkeltő- 
eladásösztönző készülékről a kiskeres-
kedelemben, csendes szomjoltóról egy 
étteremben vagy könnyen tisztítható, 
egyedi márkajelzéssel ellátott 
rendezvényhűtőről – egy Liebherr 
kereskedelmi hűtő megnöveli a forgalmi 
potenciált még a legeldugottabb 
helyeken is. 

Erős termékkínálat

Nagyobb teret ad  
az értékesítésnek –  
minden téren.
---

Az italhűtés  
magasabb szintje.
---

A már ismert és bevált funkciók 
mellett az új generációs kereskedelmi 
hűtők innovatív megoldásokat 
kínálnak a még nagyobb hatékonyság 
és kényelem érdekében.

Erőforrást és pénzt takarít meg
Az Eco-Mode automatikusan megemeli a 
hőmérsékletet a kis forgalmú időszakokban; 
az EcoPlus a világítást is lekapcsolja.

Intelligens és hálózatba köthető 
A Liebherr-SmartMonitoring folyamatosan 
figyeli és dokumentálja a hőmérsékletet, és 
eltérés esetén azonnal riaszt.

Biztonság a távolból
Kezelje az elektronikus ajtózárat kényelmesen 
távirányítóval, például a pénztárgéptől – 
egyszerre akár több készülék is távvezérelhető.

Jót tesz a környezettel is: Spórolhat a villamos energiával.

A magas termékminőség és a maximális energiahatékonyság  
fenntarthatóan gazdaságos készülékeket garantál:

•   Ventilációs hűtőrendszer a gyors lehűtéshez

•   Magas energiahatékonyság és gazdaságosság a modern  
hűtőkomponenseknek köszönhetően

•  Rendkívül hosszú élettartam 

•   Magas várható hasznos élettartam a több mint 15 éves  
üzemidőre tervezett, funkcionális alkatrészeknek köszönhetően 

•   Minimális hidegveszteség az önzáródó ajtónak köszönhetően 

home.liebherr.com/cooling-sustainably

A készülékek új generációja



Hozzáértő és gyors

Az igények  
elemzése

Keretmegállapodások, 
készülékek raktárról  
történő lehívása

 Logisztikai ügyintézés  
az ügyfél megbízásából,  
készülék kiszállítása 
közvetlenül az ügyfélhez

Egyedi koncepció  
kidolgozása 

Helyszíni szakmai  
támogatás

Magasan képzett, 
rendszeresen továbbkép-
zett szerviztechnikusok 
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Italhűtőinkről további információ itt található:
home.liebherr.com/Beverages

Vagy keresse közvetlenül személyes  
kapcsolattartóját.

Teljeskörű megoldás vállalkozása számára.
---

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

