Dörrar i
framkant

Detaljer som avgör

SCHOTT TermofrostTM
glasdörrar passar alla
kylrum för mejerivaror,
drycker, blommor etc, med
temperaturer ner till +2°C
och för djupfryst ner till
-25°C.
Dörrarna kan levereras med lås.

De självstängande,
kondensfria dörrarna är

Elegant
och stabil
konstruktion
på handtagen.

T76 NT, blodbanken, Huddinge sjukhus.
Våra glasdörrar klarar högt ställda krav på
kvalitet.

en grundförutsättning
för exponering i rätt

Det ﬁnns många användningsområden för våra glasdörrar,
t ex förvaring av blodpåsar i en
blodbank.

temperatur till lägsta
möjliga energikostnad.

T66 LT, OK/Q8 Huddinge. Väl synliga varor ökar omsättningen.

Den vertikala belysningen
framhäver varorna på
bästa sätt, vilket i sin tur

Säljande
exponering på
liten yta

ökar försäljningen.
Härdat glas och karmar
av anodiserad aluminium
gör fronten hållbar och

Maxi Twin är glasdörrarna som tar vara på
butiksutrymmet på bästa sätt tack vare smala
pardörrar utan mittstolpe. Detta gör att kylrumsvolymen och exponeringsytan utnyttjas
optimalt. Endast en smal gångyta krävs fram-

för kylrummet när dörrarna är öppna, och det
är en klar fördel i mindre butiker som snabbköp, jourbutiker och bensinstationer.
Maxi Twin är modulanpassad till 45 cm
mejericontainers vilket förenklar hanteringen.

R76 NT för Interﬂora, Täby centrum. Härdat glas för maximal säkerhet i alla våra
glasdörrar.

Stor exponeringsyta och
enkel hantering
Med Roll In-dörrar skapar du en säljande miljö med unik
exponering av kylda livsmedel, drycker eller t ex blommor.

estetiskt tilltalande.

Roll In glasdörrar går ända ner till golvet vilket ökar exponeringsytan. Dörrarna monteras med eller utan låg tröskel för att
underlätta hanteringen av bl a tunga containers.

Välj en låg
tröskellist eller
ingen tröskel
alls – påfyllning
och rengöring
har aldrig varit
enklare.

Roll In är praktisk för små kylrum utan bakomliggande förvaringsutrymme.
Modellbeskrivning
T = Standardhöjd, 1601 mm
S = Superhöjd, 1801 mm
R = Roll In, 1903 mm
För att underlätta påfyllning och rengöring
är dörrarna utrustade med dörrstopp.

Tre dörrbredder:
660 mm och 760 mm
Maxi Twin 2x450 mm
NT = Normal Temperatur,
kylförvaring, ner till +2°C
LT = Låg Temperatur,
frysförvaring, ner till -25°C
T66 NT, 7-Eleven, Arlanda. Elegant, energisnål och effektiv exponering med självstängande dörrar.

T45 NT Maxi Twin. Idealiska kylrumsdörrar för mindre butiker.

Roll In som blomsterkyl där behaglig belysning framhäver blommorna
på ett fördelaktigt sätt.

Karmvärme kan kopplas på och av manuellt med
en strömbrytare.

HOME TECH

Flexi Shelf Pro
– det kompletta
hyllsystemet!

Med produktionsenheter i Europa, USA,
Sydamerika och Asien och säljkontor över
hela världen, är SCHOTT Termofrost den enda
leverantören i branschen som kan erbjuda ett

Fler fördelar med Flexi Shelf Pro

globalt nätverk.

• Komplett system med tillbehör som
frontstopp, prismärkningslist, varuavdelare och pin-pack etc.

På vår hemsida www.schott.com/food_display
kan du enkelt se vilken kontakt som ﬁnns

• Trådhyllor som med hjälp av ställbara
konsoler monteras i önskad lutning för
en välfylld front i kyl eller frys.

närmast dig. Självklart kan du också vända dig
direkt till oss med dina frågor.
En viktig anledning att välja Flexi Shelf Pro är att alla detaljer lätt kan
anpassas för alla typer av varor.

Hyllsystem som underlättar
Flexi Shelf Pro fylls på från baksidan vilket
garanterar principen först in – först ut.
I kylrummet ser man direkt påfyllningsbehoven och det är enkelt att underhålla
en välexponerad front.
En prismärkningslist kan monteras i
hyllans bakkant för att underlätta påfyllningsarbetet.
Hyllsystemet har endast två stolpar i
framkant vilket förenklar rengöring och
omdisponering av hyllorna.

SCHOTT Termofrost AB
Korpralsvägen • Box 991
SE-671 29 Arvika, Sweden
Phone: +46 (0)570 472 00
Fax:
+46 (0)570 211 47
E-mail: info.termofrost@schott.com
Web: www.schott.com/food_display
Påfyllning och rengöring av kylrum – snabbt och
enkelt med hyllorna monterade i framkant.

SCHOTT TERMOFROST

SCHOTT Termofrost
fyller alla dina behov
inom kommersiell kyla
– världen över!

Flexi Shelf Pro – smakfullt och ﬂexibelt
hyllsystem för kyl- och frysvaror. Hjälper
dig att skapa en attraktiv, logisk exponering
som förenklar arbetet med påfyllning och
lagerhantering.

• Hyllsystemet går att kombinera med
föregångaren Flexi Shelf.

FOOD DISPLAY

Alla varor oavsett storlek ﬁnner sin plats i vårt ﬂexibla hyllsystem.
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SCHOTT Termofrost

– glasklart val för kyl- och frysexponering
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