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De supermarkteilanden
van Liebherr
Supermarkteilanden en stekkerklare kistsystemen voor de groot- en detailhandel moeten
voldoen aan hoge eisen – op het gebied van kwaliteit, presentatiemogelijkheden van
producten en energie-efficiëntie. Liebherr-apparaten zijn speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik en overtuigen in elk opzicht door een uitstekende performance: ze
kunnen gemakkelijk worden gevuld, presenteren de producten zeer verkoopsterk, vergemakkelijken de hygiënische reiniging, werken extreem betrouwbaar en zijn vanwege hun
lage stroomverbruik heel zuinig. Uitstekende innovaties op het gebied van koudetechniek
zijn eveneens afkomstig van Liebherr: Onlangs nog wonnen we voor de nieuwe productietechnologie de innovatieprijs van de Oostenrijkse deelstaat Tirol in de categorie „Technische
innovaties”. Met Liebherr-kisten profiteert u altijd van frisse ideeën!

Tiroolse innovatieprijs
Voor de PU-spray moulding-productiemethode bij supermarkteilanden is Liebherr-Hausgeräte GmbH Lienz onderscheiden met
de Tiroolse innovatieprijs. Deze methode maakt een zeer hoge
mate van vrijheid mogelijk bij de vormgeving van de apparaten
en verhoogt bovendien de stabiliteit. De Tiroolse innovatieprijs
wordt elk jaar toegekend aan innovatieve bedrijven door de
Oostenrijkse deelstaat Tirol en de Oostenrijkse kamer van
koophandel.
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Goede redenen
om te kiezen voor Liebherr

Zeer hoge performance

Energie-efficiëntie

Betrouwbaarheid

Reinigings- en
servicevriendelijkheid

Veiligheid

Productiviteit

Supermarkteilanden van Liebherr bieden
ook onder extreme klimaatomstandigheden een perfect koelvermogen. Door het
gebruik van zeer moderne onderdelen,
krachtige en milieuvriendelijke koelmiddelen evenals nauwkeurige besturingen
blijven kwaliteit en versheid van de
producten zeker behouden – en de
apparaten zijn altijd economisch. Ook
het ontdooien gebeurt snel en efficiënt:
volautomatisch tweemaal per week –
of handmatig gestart – door middel van
heetgas en helemaal zonder elektrische
verwarming.

Met hun toerentalgestuurde compressoren en de nauwkeurige besturing zijn de
supermarkteilanden van Liebherr uiterst
efficiënt. Door de zeer effectieve isolatie
in combinatie met het milieuvriendelijke
en krachtige HFK-vrije koelmiddel
R 290 wordt de energiebehoefte duidelijk
verlaagd. Bovendien kan de kistverlichting optioneel op de centrale besturing
van de filiaalverlichting worden aangesloten. Zo kan de binnenverlichting's nachts
automatisch worden uitgeschakeld.
Daardoor wordt het milieu ontzien en uw
stroom- en verbruikskosten verlaagd.

Koel- en diepvrieskisten van Liebherr zijn
speciaal ontwikkeld voor intensief
professioneel gebruik en zeer robuust
uitgevoerd – met zeer hoogwaardige
materialen en een tot in het kleinste detail
zorgvuldige verwerking van alle componenten. De voorbeeldige kwaliteit van
de apparaten wordt gewaarborgd door
geperfectioneerde tests. Alle elektronische en koeltechnische onderdelen zijn
optimaal op elkaar afgestemd, om
maximale functionaliteit en efficiëntie te
waarborgen – natuurlijk inclusief een
aantrekkelijk design.

Hygiëne speelt op professioneel gebied
een belangrijke rol. Daarom zijn de diepgetrokken interieurs van onze supermarkteilanden voorzien van grote afgeronde
hoeken. Zelfreinigende profielen van de
glazen schuifdeksels en de praktisch
naadloze binnenruimtes vergemakkelijken
het schoonmaken. Ook het ventilatiesysteem heeft een extra hygiënisch effect:
door een innovatieve luchtgeleiding
wordt verse lucht in het sokkelgedeelte
aangezogen en weer uitgeblazen. Daardoor wordt stofophoping onder het
kistenblok voorkomen. Alle onderdelen
die regelmatig moeten worden onderhouden, zijn gemakkelijk bereikbaar.

Supermarkteilanden van Liebherr
beschikken over een nauwkeurige elektronica, die in beslissende mate bijdraagt
aan het comfort, de veiligheid en onderhoudsvriendelijkheid. Verschillende
sensoren meten de binnenruimte- en
gebruikstemperaturen. De gegevens
kunnen ook naar een server worden
verstuurd voor controle op afstand. Een
geïntegreerd systeem voor vroegtijdige
herkenning zorgt voor automatische
alarmering wanneer zich problemen
voordoen – nog voordat de temperatuur
een kritische grens bereikt. Zo beschermen Liebherr-kisten automatisch de
waardevolle inhoud en beveiligen de
koelketen effectief, 24 uur per dag.

Onze supermarkteilanden helpen om
de productiviteit te vergroten, doordat ze
de werkprocessen van personeel in het
filiaal duidelijk vergemakkelijken: Of dat
nu is tijdens het gemakkelijk vullen van
de kisten met producten, bij de snelle
reiniging – bijvoorbeeld doordat zich in
de binnenruimte geen hoeken en randen
bevinden – of bij de tijdsbesparing door
de automatische ontdooiing. Tijdrovende
en inspannende werkzaamheden behoren tot het verleden. De automatische
alarmmelding met gegevensoverdracht
naar een computer informeert voordat
er een storing ontstaat. Daarmee waarborgen supermarkteilanden van Liebherr
een hoog comfort en bepalen de
nieuwe norm.
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Supermarkteilanden

Een overzicht van de voordelen
Afstandsroosters. De afstandsroosters beschermen
de producten tegen vastvriezen en dooiwater tĳdens
het ontdooiproces.

Geïntegreerde prĳstags. De
scannerrails zĳn harmonisch in het
behuizingsconcept geïntegreerd
op de optimaal zichtbare positie.
Bĳ aanpassingen kunnen de prĳsmarkeringen moeiteloos en snel
worden vervangen.

Volledige tiptoets-functie van het glazen
display.
De tiptoetsbediening is ergonomisch in het
achterste gedeelte van de kist geïntegreerd
op een optimaal zichtbare positie. Alle functies voor een tot op de graad nauwkeurige
temperatuurinstelling, handmatige ontdooiing
of besturing van de verlichting zĳn beveiligd
d.m.v. de RFID-radiosleutel.

5-graden-helling.
Door deze schuine
stand wĳzen ook de
producten in de kĳkrichting van de klant,
wat bĳdraagt aan
een geoptimaliseerde
productpresentatie.

Schuifdeksels. De gemakkelĳk te bewegen schuifdeksels van enkelvoudig veiligheidsglas met de
speciale afdichtings- en glĳproﬁelen sluiten zeer
goed af, voorkomen koelverlies en verbeteren de
energie-efficiëntie van de apparaten.

Greep. De elegante en ergonomische edelstalen
greep waarborgt absolute stabiliteit, zelfs wanneer het schuifdeksel vaak wordt geopend. Door
te steunen op de vastgeschroefde handgreep
kan men comfortabel producten uitnemen, zelfs
wanneer deze onderin de kist liggen.

Conische vormgeving. Het conische
design maakt een ergonomische vrĳe
stand van de voeten mogelĳk bĳ het
uitnemen van producten. Het gehele kistenblok in de verkoopruimte maakt een
overzichtelĳke en opgeruimde indruk.

SGT 1322

Hygiëne en reinigingsvriendelĳkheid.
De praktisch naadloze binnenruimtes zĳn
gemakkelĳk schoon te maken en maken
perfecte hygiëne mogelĳk. Geen vastzittend stof en vuil meer tussen deksel en
kist door de verborgen gelagerde glazen
schuifdeksels en zelfreinigende glĳvlakken.
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Automatische ontdooiing van de binnenwanden van de kist. De automatische ontdooiing vindt uitsluitend plaats met heetgas. Daarbĳ ontdooit het
apparaat snel van beneden naar boven. Het voordeel: een hoge betrouwbaarheid van het apparaat, omdat er geen ĳs in de goot zit dat de afvoer blokkeert.
Er zĳn geen elektrische verwarmingen nodig, waardoor het uitvalrisico wordt
verkleind. Bovendien wordt de energie-efficiëntie verhoogd, omdat er geen
extra energie hoeft te worden gebruikt. Tĳdens de ontdooifase hoeven er geen
producten uit de kist te worden verwĳderd.

Scheidingswanden. De
scheidingswanden maken een
ﬂexibele reorganisatie van de
binnenruimte mogelĳk om de
producten beter te presenteren.

LED-binnenverlichting. Twee energie-efficiënte en duurzame LED-lichtstrips maken een gelĳkmatige belichting van de binnenruimte mogelĳk en
dragen bĳ aan een verkoopbevorderende productpresentatie.
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Uitstekende bediening en superzuinig
De supermarkteilanden van Liebherr en stekkerklare kistsystemen zijn comfortabel te bedienen en zeer zuinig. Door de nauwkeurige elektronica in combinatie met geoptimaliseerde koelcomponenten wordt een voorbeeldig lage energiebehoefte bereikt. De 5-graden-helling
maakt eenvoudig vullen van de kist en optimaal zicht op de producten mogelijk. Dat zijn top-argumenten voor een rendabel succes.

Verkoopbevorderende supermarkteilanden.
In de supermarkteilanden van Liebherr worden producten
aantrekkelĳk, overzichtelĳk en verkoopbevorderend gepresenteerd. Twee LED-lichtstrips, geïntegreerd in de voor- en achterkant, verlichten de binnenruimte gelĳkmatig. De frameloze
glazen schuifdeksels kunnen uiterst comfortabel worden
geopend. De 5-graden-helling van de kisten vergemakkelĳkt
het vullen met en uitnemen van producten, en biedt een
aantrekkelĳk, verkoopstimulerend zicht op de producten.

Ergonomische edelstalen greep.
De elegante ergonomische, edelstalen greep waarborgt dankzĳ zĳn stevige schroefverbinding een absolute stabiliteit, zelfs
wanneer het schuifdeksel vaak wordt geopend. Door te steunen op de handgreep kan men comfortabel producten uitnemen, ook wanneer deze onderin de kist liggen.
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Geïntegreerde prĳstags.
De scannerrail is op een optimale kĳkhoogte geplaatst en
helpt de klant zich snel te oriënteren op het aanbod. De
vlak aansluitend geïntegreerde prĳstags kunnen bĳ
wĳzigingen snel en gemakkelĳk worden verwisseld.

Modern kistdesign.
Supermarkteilanden van Liebherr onderscheiden zich door
vormstabiliteit, een robuuste constructie en modern design.
De kunststof behuizing is stoot- en slagvast. Dankzĳ het
conische design wordt een ergonomische vrĳe stand van de
voeten gewaarborgd bĳ het uitnemen van producten. Ook
een groter kistenblok ziet er vanwege de golfachtige verdeling in segmenten overzichtelĳk en opgeruimd uit.

Energiezuinige LED-verlichting.
De binnenruimtes worden verlicht met duurzame LED-lichtstrips. In tegenstelling tot tl-lampen produceren LED's weinig
afvalwarmte en hebben duidelĳk minder energie nodig. De
lichtstrips zĳn zodanig gepositioneerd dat schaduwvorming
binnenin de kist wordt voorkomen. Door de kleurtemperatuur
van de LED-verlichting zĳn vooral verse vleesproducten altĳd
zichtbaar in hun natuurlĳke kleur. De kistverlichting kan op de
centrale lichtbesturing worden aangesloten en 's nachts worden
uitgeschakeld – dat bespaart automatisch energie.

Lichtlopende glazen schuifdeksels.
De schuifdeksels van extreem belastbaar, enkelvoudig veiligheidsglas zĳn zeer krasvast. Door het samenspel van een speciale glĳafdichting in het deksel met het geoptimaliseerde loopvlak
in de behuizing, kunnen de kisten gemakkelĳk en zonder inspanning worden geopend. De zeer goed afsluitende deksels houden
de temperatuur constant en dragen bĳ aan de hoge energieefficiëntie van de kist. Een geïntegreerde heetgas-frameverwarming verhindert zoveel mogelĳk condensvorming, waardoor de
klanten altĳd helder zicht op de producten hebben.
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Nauwkeurige elektronica, perfecte hygiëne
De betrouwbare en nauwkeurige elektronica maakt een zeer efficiënte besturing mogelijk. Optioneel kan zelfs een heel kistenblok
aan elkaar worden gekoppeld en de temperatuur kan centraal worden gecontroleerd. Het voordeel: producten die moeten worden
gekoeld, worden bij continuwerking gegarandeerd betrouwbaar en optimaal bewaard. Dankzij de zelfreinigende profielen van
de glazen schuifdeksels en de naadloze binnenruimtes kunnen de kisten eenvoudig en gemakkelijk worden schoongemaakt.

Glazen display met volledige tiptoets-functie.
De tiptoetsbediening van het supermarkteiland van Liebherr
is ergonomisch in het achterste gedeelte van het frame
geïntegreerd, waardoor het temperatuurdisplay zeer goed
zichtbaar is. Alle instellingsfuncties worden alleen weergegeven, wanneer ze van tevoren m.b.v. de RFID-radiosleutel
werden gedeblokkeerd. Een verandering van de parameters
waarvoor geen toestemming is verleend, is daarmee
uitgesloten – de levensmiddelen zĳn uitstekend beschermd.

Smart
Grid
Ready

Veilig door SelfDiagnostic.
Het apparaat maakt een continue controle van de temperatuur
op afstand mogelĳk en, bĳ een storing een snelle reactie.
Zo wordt een onderbreking van de koelketen verhinderd en
economische schade vermeden.
Fit voor SmartGrid.
In de toekomst helpen intelligente elektriciteitsnetten (SmartGrid) om de stroomkosten te verlagen. Supermarkteilanden van
Liebherr zĳn dankzĳ „SmartGridReady” nu al zover. Wanneer er
sprake is van energie-overschotten, bĳv. door regeneratieve
energieën, worden apparaten gevoed met goedkopere stroom.
Het apparaat bouwt dan voor een lagere stroomprĳs een
koelreserve op. Deze buffer kan, wanneer de stroomprĳs weer
stĳgt, worden verbruikt.

Op de behoefte afstemde, geregelde compressor.
De elektronisch toerentalgeregelde compressor zorgt voor maximale energie-efficiëntie. Daarbĳ past de compressor zich snel,
op de behoefte afgestemd, optimaal aan de werkelĳke koeleisen
in de binnenruimte van het apparaat aan. Twee luchttemperatuursensoren bepalen de koelbehoefte en regelen de compressor.
Dat draagt bĳ aan de energie-efficiëntie en daardoor worden de
verbruikskosten verlaagd.

Robuuste glazen schuifdeksels.
De glazen schuifdeksels maken optimaal zicht op de bewaarde
producten mogelĳk. Ze zĳn bestand tegen krassen en behouden hun aantrekkelĳke uiterlĳk langdurig. De glĳvlakken van
de innovatieve schuifdeksels verwĳderen zelfreinigend eventuele verontreinigingen in de proﬁelen en zorgen ervoor dat de
kist met heel weinig inspanning kan worden geopend.
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Geoptimaliseerde reinigingsvriendelĳkheid.
De afgeronde hoeken in de binnenruimte van de kist zĳn royaal
en bĳna naadloos ontworpen; dit vergemakkelĳkt het schoonmaken. Alle tussenschotten in de kisten kunnen gemakkelĳk
worden weggenomen, en ook de oppervlakken kunnen eenvoudig worden schoongemaakt.
Flexibele vloerafsluiting.
De ﬂexibele afdichtlip past zich zelf aan ongelĳke vloeren aan,
en voorkomt dat vuil en water onder de kisten terechtkomen.
Bovendien verhindert de geoptimaliseerde afvoerluchtgeleiding
dat vuil zich onder de kist ophoopt.

Eenvoudige vloerreiniging
Karakteristiek voor de supermarkteilanden van Liebherr is de
conische vorm van het kistenblok. De rechte vloerstelmaat helpt
bĳ het snel en gemakkelĳk schoonmaken van de vloeren. Door het
naadloze design wordt de ophoping van stof en water voorkomen.
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Supermarkteilanden

Breedte
Bruto / netto inhoud
Bruto / netto inhoud
Zone voor productpresentatie (TDA)
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik vriezen per 24 uur *
Energieverbruik koelen per 24 uur *
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Instelmogelijkheden temp.

koelgedeelte
vriesgedeelte

koelmodus
vriesmodus
koelmodus
vriesmodus
Koelen/vriezen

Hoogte merkteken stapelgrens
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deksel
Materiaal binnenkast
Kleur afdeklijst
Type besturing / Temperatuurdisplay
Binnenverlichting / Waarschuwingssignaal bij storing
Interface / potentiaalvrij contact
Verstelbare tussenwanden
Materiaal interieurrooster
Type handvat / Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Koelmiddel
Aansluitwaarde / Frequentie / spanning

Accessoires
Tussenschot hoog / laag
Tussenbodem (385 mm / 300 mm / 235 mm)
IJskrabber
Stootbeschermstrip (100 mm / 50 mm)
RFID-sleutel
Stootbeveiliging kopmeubel / stootbeveiliging blokafsluitpaneel
Blokafsluitplaat eendelig / tweedelig
Uitlijnvloerrail (geen bovenbouw)
Afdekrooster zonder bovenbouw (afdekrooster bij stellingbovenbouw,
op aanvraag)
Verbindingskit kopmeubel
Productplaathouder
Lichtkabel bij handmatige besturing
Netwerkkabel voor kistkoppeling
Afsluitweerstand (1x per blok)
Stekkerset voor alarmuitgang
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* Gemeten bij 25 °C conform EN 23953
** Waarde vriesmodus

SGT 1322

ST 1322

SGT 1122

ST 1122

Vriezer

Koeler / Vriezer

Vriezer

Koeler / Vriezer

250 cm

210 cm

-19°C tot -21°C
– / 550 mm
kunststof / wit
glazen schuifdeksel
kunststof / aluminium
wit
Tiptoetsbediening / digitaal
LED / optisch
CAN-BUS / ja
5+1
Verzinkt staal en beschermende laklaag
edelstaal / 80 mm
185 / 160 kg
3 / +10°C tot +25°C
R 290
4.5 A / 50 Hz / 220 – 240V~

250 cm
1290 / 669 l
1290 / 805 l
1,71 m²
2500 / 1066 / 1009
2265 / 780 / 415 – 550**
6,316 kWh
3,692 kWh
dynamisch
statisch
automatisch ontdooisysteem met heetgas
+2°C tot +4°C
-19°C tot -21°C
415 / 550 mm
kunststof / wit
glazen schuifdeksel
kunststof / aluminium
wit
Tiptoetsbediening / digitaal
LED / optisch
CAN-BUS / ja
5+1
Verzinkt staal en beschermende laklaag
edelstaal / 80 mm
188 / 163 kg
3 / +10°C tot +25°C
R 290
4.5 A / 50 Hz / 220 – 240V~

-19°C tot -21°C
– / 550 mm
kunststof / wit
glazen schuifdeksel
kunststof / aluminium
wit
Tiptoetsbediening / digitaal
LED / optisch
CAN-BUS / ja
4+1
Verzinkt staal en beschermende laklaag
edelstaal / 80 mm
165 / 140 kg
3 / +10°C tot +25°C
R 290
4.5 A / 50 Hz / 220 – 240V~

210 cm
1060 / 540 l
1060 / 645 l
1,41 m²
2100 / 1066 / 1009
1865 / 800 / 415 – 550**
5,337 kWh
3,370 kWh
dynamisch
statisch
automatisch ontdooisysteem met heetgas
+2°C tot +4°C
-19°C tot -21°C
415 / 550 mm
kunststof / wit
glazen schuifdeksel
kunststof / aluminium
wit
Tiptoetsbediening / digitaal
LED / optisch
CAN-BUS / ja
4+1
Verzinkt staal en beschermende laklaag
edelstaal / 80 mm
163 / 138 kg
3 / +10°C tot +25°C
R 290
4.5 A / 50 Hz / 220 – 240V~

9086237 / 9086235
9086229 / 9086231 / 9086233
9086227
9086247 / 9086059
9086225
9096579 / 9096577
9086269 / 9086267
9086271
9086257

9086237 / 9086235
9086229 / 9086231 / 9086233
9086227
9086247 / 9086059
9086225
9096579 / 9096577
9086269 / 9086267
9086271
9086257

9086237 / 9086235
9086229 / 9086231 / 9086233
9086227
9086245 / 9086057
9086225
9096579 / 9096577
9086269 / 9086267
9086271
9086255

9086237 / 9086235
9086229 / 9086231 / 9086233
9086227
9086245 / 9086057
9086225
9096579 / 9096577
9086269 / 9086267
9086271
9086255

9086249
9096583
9086223
9086221
9086219
9590153

9086249
9096583
9086223
9086221
9086219
9590153

9086249
9096583
9086223
9086221
9086219
9590153

9086249
9096583
9086223
9086221
9086219
9590153

1290 / 905 l
1,71 m²
2500 / 1066 / 1009
2265 / 800 / 550
6,316 kWh

statisch
automatisch ontdooisysteem met heetgas

1060 / 734 l
1,41 m²
2100 / 1066 / 1009
1865 / 800 / 550
5,337 kWh

statisch
automatisch ontdooisysteem met heetgas
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Vriezen

Koelen en vriezen
Supermarkteilanden

250 cm

210 cm

SGT 1322

SGT 1122

ST 1322

ST 1122

Kopmeubel
Koeler/vriezer

STE 1122

STE 1122 Kopmeubel
Koeler / Vriezer

Breedte
Bruto / netto inhoud
Bruto / netto inhoud
Zone voor productpresentatie (TDA)
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik vriezen per 24 uur *
Energieverbruik koelen per 24 uur *
Koelsysteem

Hoogte merkteken stapelgrens
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deksel
Materiaal binnenkast
Kleur afdeklijst
Type besturing / Temperatuurdisplay
Binnenverlichting / Waarschuwingssignaal bij storing
Interface / potentiaalvrij contact
Verstelbare tussenwanden
Materiaal interieurrooster
Type handvat / Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Koelmiddel
Aansluitwaarde / Frequentie / spanning

210 cm
1060 / 540 l
1060 / 645 l
1,41 m²
2100 / 1016 / 943
1865 / 780 / 415 – 550**
5,348 kWh
3,777 kWh
dynamisch
statisch
automatisch ontdooisysteem met heetgas
+2°C tot +4°C
-19°C tot -21°C
415 / 550 mm
kunststof / wit
glazen schuifdeksel
kunststof / aluminium
wit
Tiptoetsbediening / digitaal
LED / optisch
CAN-BUS / ja
4+1
Verzinkt staal en beschermende laklaag
edelstaal / 80 mm
180 / 160 kg
3 / +10°C tot +25°C
R 290
4.5 A / 50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Tussenschot hoog / laag
Tussenbodem (385 mm / 300 mm / 235 mm)
IJskrabber
Stootbeschermstrip (100 mm / 50 mm)
RFID-sleutel
Stootbeveiliging kopmeubel / stootbeveiliging blokafsluitpaneel
Blokafsluitplaat eendelig / tweedelig
Uitlijnvloerrail (geen bovenbouw)
Verbindingskit kopmeubel
Productplaathouder
Lichtkabel bij handmatige besturing
Netwerkkabel voor kistkoppeling
Afsluitweerstand (1x per blok)
Stekkerset voor alarmuitgang

9086237 / 9086235
9086229 / 9086231 / 9086233
9086227
9086243 / 9086055
9086225
9096579 / 9096577
9086269 / 9086267
9086271
9086249
9096585
9086223
9086221
9086219
9590153

Ontdooisysteem
Instelmogelijkheden temp.
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koelgedeelte
vriesgedeelte

koelmodus
vriesmodus
koelmodus
vriesmodus
Koelen/vriezen

* Gemeten bij 25 °C conform EN 23953
** Waarde vriesmodus

Plaatsingsvarianten
De apparaten kunnen losstaand worden geplaatst of variabel worden gecombineerd:

· als losstaand apparaat

· als koel-/vrieseiland

Het apparaat moet tegen een wand staan

· bij plaatsing in een rij

of

Het apparaat moet tegen een wand staan

· bij plaatsing in een blok
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Accessoires

Accessoires voor montage

Hoog tussenschot

Afdekplaat (blokafsluitpaneel)

Tussenschotten (verkrĳgbaar in twee maten) dragen bĳ aan een optimale presentatie van de producten en helpen om de binnenruimte

Bĳ installatie zonder koel-/vrieskisten als kopmeubel kan een één- of tweedelig paneel als blokafsluiting worden aangebracht.

ﬂexibel in te delen.

Laag tussenschot

Uitlijnvloerrail (geen bovenbouw)

De lage tussenschotten kunnen ook worden gebruikt als tussenbodems. Zo is een ﬂexibele indeling van de producten mogelĳk.

In ﬁlialen zonder kistbovenbouw moet een uitlĳnvloerrail als positioneerhulpmiddel worden aangebracht om de kisten recht uit te
lĳnen.

Tussenbodem

Afdekrooster

Om volledige ﬂexibiliteit bĳ de productpresentatie te hebben, worden tussenbodems aangeboden in drie verschillende breedtes (235 mm,

Als afsluiting tussen de kisten kunnen afdekroosters worden gebruikt. Daarmee werkt het blok optisch gesloten en er wordt voorkomen

300 mm en 385 mm). Producten of artikelen die snel bederven in kleinere hoeveelheden of kleine verpakkingen kunnen met behulp van

dat verontreinigingen tussen de blokken ontstaan.

de tussenbodems optimaal vlakbĳ de stapelmarkering worden gepresenteerd en dichter bĳ de klanten worden gebracht.

IJskrabber

Verbinding met de koel-/vrieskist als kopmeubel met het kistenblok

Om resterend ĳs handmatig te verwĳderen.

Deze verbinding (102 mm) is nodig om de koel-/vrieskist als kopmeubel met de rest van het kistenblok te verbinden.

Stootbeschermstrip
Om de kisten te beschermen tegen beschadigingen, bĳvoorbeeld door winkelwagens, bieden ﬂexibel inzetbare stootbeschermstrips,
al naargelang nodig, optimale bescherming.

RFID-sleutel

Elektronica-accessoires
Verlichtingskabel bij handmatige besturing
De kistverlichting kan optioneel via een aparte stroomkring worden geregeld. De daarvoor benodigde verlichtingskabels kunnen direct

Per ﬁliaal is ten minste één RFID-sleutel nodig om toegang te hebben tot de instelmodus van de elektronica. Het aantal RFID-sleutels

op de elektronica van de kist worden gestoken.

per ﬁliaal kan door de klant vrĳ worden gekozen.

Netwerkkabel
Stoot- en aanrijbeveiliging
Om kisten onderling aan elkaar te koppelen is per kist een netwerkkabel nodig.
In supermarkten kan het gebeuren dat de kisten worden beschadigd doordat er pallet- of winkelwagens tegenaan stoten. De
stootbeveiliging voorkomt dat pallet- en winkelwagens direct tegen de kisten stoten of vangt de stoten op, omdat deze aan de uiteinden

LAN-afsluitweerstand

van een blok op de vloer wordt vastgeschroefd.
Door de afsluitweerstand herkent de koppeling het uiteinde van het kistenblok. Per blok is één afsluitweerstand nodig.

Stekkerset voor alarmuitgang
Productplaathouder

Met de stekkerset kan voor één afzonderlĳke kist via een digitale uitgang een alarminstallatie worden aangesloten.

Op de productplaathouders kunnen speciale borden met informatie over de inhoud van de kist worden aangebracht. Deze helpen de
klant de gewenste producten snel te vinden.
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Professionele apparaten van Liebherr vindt u overal
waar veel belang wordt gehecht aan service en het
geven van advies: bij de speciaalzaak!
Een overzicht van alle Liebherr-apparaten vindt u in onze algemene catalogi. Verkrĳgbaar via uw dealer of via home.liebherr.com.
www.liebherr.be.

Koel- en vrieskasten
Hotellerie en gastronomie

Koel- en vrieskasten
Bakkerij

Diepvriesapparaten
Industrie voor ijsroom en
diepvriesproducten

Wijn
Special

Koelkasten
Drankenindustrie

Koel- en vrieskasten
Universeel gebruik

Koelkasten voor de
opslag van medicijnen

Koel- en vrieskasten
Onderzoek en laboratorium

Slimme communicatie
Media app

Wĳngids app

Download alle brochures en videos eenvoudig en
snel op uw tablet waardoor deze altĳ d en overal
offline beschikbaar zĳn.

Geeft een overzicht van Bordeaux wĳnen, haar
producenten en jaargangen alsook de kenmerken
van de Liebherr wĳnkasten.

Ontdek welke App voor
welk besturingssysteem
(Apple, Android)
en voor welk type
apparaat beschikbaar is.

Op het YouTube kanaal van Liebherr vindt u nuttige en
interessante ﬁ lms over de unieke eigenschappen van
Liebherr koel- en vriesapparaten.

Nieuws, productlanceringen en speciale promoties
kunt u vinden op onze Facebook-pagina, Liebherr
blog en Twitter.

Lees alles over onze
actuele social media
kanalen.

socialmedia.home.
liebherr.com

N.V. CINEM – Assesteenweg 117-5 – B-1740 Ternat

home.liebherr.com
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Tel. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – www.liebherr.be

Wijzigingen voorbehouden.

apps.home.liebherr.com

