
Modelowe chłodzenie
Wybór właściwych urządzeń chłodniczych to niezwykle istotny punkt z długiej listy optymalnego 
wyposażenia sklepu. Ich gabaryty powinny być tak dobrane, aby zapewnić kompromis pomiędzy 
wielkością powierzchni ekspozycyjnej, wielkością mebli BRUTTO oraz powierzchnią sklepu. 
Jednocześnie ich dobór powinien zapewnić wygodne rozplanowanie powierzchni sklepu, nie zaburzając 
i nie ograniczając ciągów komunikacyjnych, przy równoczesnym zapewnieniu jak najlepszej ekspozycji 
produktów. Nie bez znaczenia przy doborze mebli pozostaje kwestia energooszczędności, trwałości, 
bezawaryjności i design'u.

Odpowiedzią na potrzeby rynku, może być 

oferta firmy IGLOO, której lady i regały chłodni-

cze są doskonałym rozwiązaniem skierowanym 

zarówno do małych, jak i dużych sklepów. Co je 

wyróżnia? Dlaczego to na nie warto wymienić 

dotychczasowe urządzenia, bądź zakupić nowe? 

Regały chłodnicze
Zestawiając regały chłodnicze IGLOO 

z szafami chłodniczymi dostarczanymi przez 

dostawców napojów alkoholowych, ener-

getycznych i bezalkoholowych, porównując 

miejsce i ilość modułów mebli, które musimy 

przeznaczyć na ich zagospodarowanie, w re-

gale IGLOO posiadamy prawie dwukrotnie 

większą kubaturę i powierzchnię chłodzo-

ną półek. Dzięki zastąpieniu szaf regałem 

IGLOO, można przechowywać znacznie 

bogatszy asortyment i liczbę produktów. 

Pamiętajmy również, że jedna szafa to jeden 

agregat. Pięć szaf to pięć niezależnie działają-

cych agregatów, w których co zrozumiałe, ze 

względu na ograniczenie kosztów i podnie-

sienie atrakcyjności oferty, lub obniżenie 

ceny zakupu, w myśl zasady CCC, w wielu 

przypadkach producenci i importerzy, stosują, 

lub dokonują zakupu szaf wykonanych z 

niskiej jakości materiałów wyposażonych w 

energochłonne i nierzadko przestarzałe tech-

nologicznie agregaty. W przypadku regałów 

IGLOO bez problemu jednym modułem o 

długości 2,5 m, posiadającym jeden nowo-

czesny i wydajny agregat, lub podłączonym 

do centralnego układu chłodniczego, możemy 

zastąpić pięć do sześciu pojedynczych szaf 

dostawców. Konsekwencją takiego działania są 

natychmiastowe i odczuwalne przy obecnych 
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realiach cen energii elektrycznej, wymierne 

zyski finansowe i znacznie większa wspo-

mniana już wcześniej ekspozycja. Kolejną 

ważną kwestią jest możliwość indywidualnego 

ustawienia i wyboru asortymentu wg własnej 

koncepcji, co z definicji jest niemożliwe w 

przypadku szaf dostarczonych przez dostaw-

ców. „Regały chłodnicze IGLOO z przezna-

czeniem do ekspozycji napojów należą do 

typoszeregu, który można zestawić wg potrzeb 

w jeden spójny ciąg z regałami otwartymi 

i regałami mroźniczymi. Regały na napoje 

wyposażone są w bezramowe, niezaburzające 

wizualnie wnętrza regału, szyby zespolone, 

zamontowane na bezawaryjnych prowad-

nicach grawitacyjnych. Naturalnie w ofercie 

funkcjonują nadal drzwi otwierane. Przesuw-

ne drzwi doskonale sprawdzają się w wąskich 

ciągach komunikacyjnych” – mówi Michał 

Ulatowski z firmy IGLOOTECHNIKA, będącej 

autoryzowanym biurem sprzedaży IGLOO, 

zajmującej się kompleksowym wyposaża-

niem, projektowaniem i aranżacją wnętrz 

sklepów i gastronomii. W ofercie dostępne są 

także regały o zróżnicowanych gabarytach, 

posiadające klasyczną, otwartą przestrzeń 

ekspozycyjną, dedykowane głównie produk-

tom nabiałowym, paczkowanym wędlinom, 

garmażowi oraz coraz częściej spotykanej 

półce convenience. Pamiętajmy, że są to 

artykuły, które sprzedają się znacznie lepiej 

z regałów otwartych, aniżeli zamkniętych 

– podkreśla pan Michał i dodaje, że regały 

można skonfigurować także w formie mebla 

z przeznaczeniem na warzywa i ustawić 

w tym samym szeregu. W niektórych regałach 

IGLOO istnieje możliwość zastosowania 

dodatkowych paneli reklamowych, stanowią-

cych alternatywę dla reklam zamieszczanych 

na szafach chłodniczych.  Za pomocą paneli 

w bardzo prosty sposób można wyeks-

ponować i czerpać dodatkowe korzyści z 

umieszczenia logo dostawcy, logo sklepu, lub  

tematyczną grafikę pokazującą dane grupy 

asortymentowe takie jak nabiał, wędliny i 

inne produkty paczkowane w obrębie danej 

kategorii. Jest to ciekawe rozwiązanie, ułatwia-

jące zakupy klientom.  „Niezwykle istotne jest 

zastosowanie oświetlenia LED w urządzeniach 

chłodniczych IGLOO, które praktycznie nie 

emituje ciepła, a co za tym idzie nie powo-

duje strat energii  w środowisku chłodzonych 

produktów. Dodatkowo podkreśla ich jakość 

i świeżość” – dodaje pan Michał.  Ważne, by 

zastosować odpowiednie strumienie i barwy 

światła w zależności od kategorii. Innego wy-

magają sery, innego wędliny, a jeszcze innego 

ryby, warzywa i owoce.    

Lady chłodnicze
„Wszystkie urządzenia IGLOO produkowane 

są w nowoczesnym parku technologicznym. 

Dzięki zrobotyzowanej produkcji unikamy 

błędów wynikających z działania tzw. czynnika 

ludzkiego. Co istotne, firma IGLOO w swoich 

urządzeniach, stara się ograniczyć do mini-

mum ilość najbardziej narażonych na korozję 

spawów i zgrzewów, a elementy wykonane 

z blachy obrabiane są w fabryce za pomocą 

najnowocześniejszych maszyn służących do 

gięcia i obróbki metalu. Co to oznacza w 

praktyce? Blachy ekspozycyjne zastosowane w 

ladach chłodniczych, pozbawione spawów są 

zdecydowania trwalsze. Wybierając urządze-

nie warto zwrócić na to uwagę, by posłużyło 

nam jak najdłużej” – podpowiada ekspert z 

IGLOOTECHNIKI. Dzięki procesowi malowa-

nia urządzeń za pomocą technologii użytej 

w nano-lakierni IGLOO mamy gwarancję, że 

wszystkie lakierowane elementy będą szczegól-

nie odporne na upływ czasu i nie przebarwią 

się. Na elementach lakierowanych położona 

jest również dodatkowa warstwa lakiernicza 

chroniąca przed korozją oraz lekkimi uszko-

dzeniami mechanicznymi. Elementy mające 

kontakt ze środowiskiem znajdującym się 

wewnątrz urządzeń (czyli o podwyższonej wil-

gotności i obniżonej temperaturze) wykonane 

są z blach nierdzewnych, lub blach nierdzew-

nych kwasoodpornych. „W przypadku profili 

lamp oświetleniowych stosujemy w większości 

profile aluminiowe anodowane. Ten sam profil 

jest zastosowany w wielu elementach lady – w 

konstrukcji siłowników, czy elementach służą-

cych do podnoszenia szyb” – podkreśla pan 

Michał. Podczas projektowania najnowszej linii 

lad chłodniczych IGLOO z szybami prostymi i 

giętymi podnoszonymi na teleskopach, celem 

było uzyskanie jak największej i przejrzystej 

powierzchni ekspozycyjnej, przy zachowaniu 

bardzo dobrych parametrów chłodniczych oraz 

nowoczesnego i estetycznego wzornictwa.

Jakość, trwałość, funkcjonalność, energo-

oszczędność i estetyka – to elementy, które 

zdecydowanie wyróżniają produkty IGLOO. 

Warto im zaufać! 

Maja Święcka
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