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Modelowe chłodzenie

Odpowiedzią na potrzeby rynku, może być

Zdjęcia: IGLOOTECHNIKA, urządzenia chłodnicze: IGLOO

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.
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Zestawiając regały chłodnicze IGLOO
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Lady chłodnicze
„Wszystkie urządzenia IGLOO produkowane

konstrukcji siłowników, czy elementach służących do podnoszenia szyb” – podkreśla pan
Michał. Podczas projektowania najnowszej linii
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