Impulsegenerator
voor in winkels
Multi Deck 60 – 4 lagen

Met de rechtopstaande Fri-Jado Multi Deck

Eigenschappen MD 60 - 4 Essential

voor zelfbediening kunnen uw klanten

Belangrijkste eigenschappen
• Verwarmde zelfbediende Multi Deck display, 3-laags
• Aantrekkelijke presentatie die impulsaankopen stimuleert
• Gepatenteerde Hot Blanket technologie houdt producten warm
• Aanpasbare prijsstrips op ieder schap

vrijwel overal in de winkel heerlijke,
warme, voorverpakte snacks en maaltijden
meenemen. Het model heeft vier niveaus,
zodat u veel producten kunt opslaan en
minder vaak de voorraad hoeft aan te vullen.
Vanuit de voorzijde van het schap wordt warme lucht
geblazen die binnen het oppervlak van het schap
circuleert, waardoor optimale luchtcirculatie rondom het
warme product ontstaat.
Grote, glazen wanden met 180 graden zicht en
producten op oogniveau in een aantrekkelijk ontwerp
zorgen samen voor een fraaie productpresentatie en
stimuleren impulsaankopen.

Schuine schappen die veilig
kunnen worden aangeraakt

Prijsstrips per schap

Standaardeigenschappen
•	60 cm breed – presentatie op 4 lagen
•	Houdt de producttemperatuur op 65°C
•	Ideaal voor kip, wraps, snacks, soep, enz.
•	Staand, ruimtebesparend ontwerp
•	Biedt verkoopmogelijkheden in de hele winkel
•	Totale presentatiecapaciteit van 1,4 m²
•	Vloeroppervlakte van 0,6 m²
•	Heldere zijruit en schuine schappen bieden optimaal zicht op de
producten
•	Breukvaste, heldere zijruit voor optimale veiligheid en isolatie
•	Bespaart tot 20% energie door luchtgordijntechnologie op elk
schap
•	Veilige bewaartemperatuur tot vier uur
•	Schuine schappen, kunnen veilig worden aangeraakt
•	Bumpers aan de voorkant beschermen tegen botsende
winkelwagentjes
•	98% recyclebaar (milieuvriendelijk)
•	Direct na installatie gereed voor gebruik

180 graden zicht op producten

Houdt voedsel warm op 65°C

968

945

MD 60-4 Essential
Afmetingen
Breedte
Diepte
Hoogte

620 mm
968 mm
1912 mm

Technische gegevens
Nettogewicht
Brutogewicht
Voltage
Frequentie
Vermogen

250 kg
294 kg
1N~230 V
50/60 Hz
3,2 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen
zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere
technische informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding op www.frijado.com.
Patentnummer: EP2309897
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Impulsegenerator
voor in winkels
Multi Deck 100 – 4 lagen

Met de rechtopstaande Fri-Jado Multi Deck

Eigenschappen MD 100 - 4 Essential

voor zelfbediening kunnen uw klanten

Belangrijkste eigenschappen
• Verwarmde zelfbediende Multi Deck display, 3-laags
• Aantrekkelijke presentatie die impulsaankopen stimuleert
• Gepatenteerde Hot Blanket technologie houdt producten warm
• Aanpasbare prijsstrips op ieder schap
• Verlichte, aanpasbare dia in bovenkap
• Veiligheidsverlichting op elk niveau

vrijwel overal in de winkel heerlijke,
warme, voorverpakte snacks en maaltijden
meenemen. Het model heeft vier niveaus,
zodat u veel producten kunt opslaan en
minder vaak de voorraad hoeft aan te vullen.
Warme lucht wordt vanuit de voorkant van het schap
geblazen en circuleert binnen het oppervlak van het
schap, waardoor een optimale luchtcirculatie rondom
het warme product ontstaat.
Grote, glazen wanden bieden 180 graden zicht op
de producten. Het aantrekkelijke ontwerp biedt een
uitstekende productpresentatie die impulsaankoop zeker
zal stimuleren.

Schuine schappen die veilig
kunnen worden aangeraakt

Prijsstrips per schap

Standaardeigenschappen
•	100 cm breed – presentatie op 4 lagen
•	Houdt de producttemperatuur op 65°C
•	Ideaal voor kip, wraps, snacks, soep, enz.
•	Staand, ruimtebesparend ontwerp
•	Biedt verkoopmogelijkheden in de hele winkel
•	Totale presentatiecapaciteit van 2,3 m²
•	Vloeroppervlakte van 0,9 m²
•	Heldere zijruit en schuine schappen bieden optimaal zicht op de
producten
•	Breukvaste, heldere zijruit voor optimale veiligheid en isolatie
•	
Bespaart tot 20% energie door luchtgordijntechnologie op elk schap
•	Veilige bewaartemperatuur tot vier uur
•	Schuine schappen, kunnen veilig worden aangeraakt
•	Prijsstrips voor elk schap
• Bumpers aan de voorkant beschermen tegen botsende winkelwagentjes
•	98% recyclebaar (milieuvriendelijk)
•	Direct na installatie gereed voor gebruik

180 graden zicht op producten

Houdt voedsel warm op 65°C

MD 100-4 Essential
1000 mm
968 mm
1912 mm

Technische gegevens
Nettogewicht
Brutogewicht
Voltage
Frequentie
Vermogen

968

945

Afmetingen
Breedte
Diepte
Hoogte

310 kg
365 kg
3N~ 400/230 V
50/60 Hz
3,7 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen
zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere
technische informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding op www.frijado.com.
Patentnummer: EP2309897
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