
Szklane pokrywy dla mebli Combi 

IDEALNA WIDOCZNOŚĆ CHŁODZONYCH PRODUKTÓW

SPEŁNIAJĄ EUROPEJSKIE NORMY HACCP 

OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII DO 25%

STABILIZACJA  TEMPERATURY W URZĄDZENIU

STAŁA, WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW 

IDEALNA EKSPOZYCJA TOWARU 

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

ZNAKOMITE DLA DOPOSAŻANIA UŻYWANYCH URZĄDZEŃ 

LEKKI BIEG SZYB



Pokrywy REMIglas combi gwarantują 
bezkonkurencyjnie niskie zużycie energii 
elektrycznej.

Firma Remis posiada ponad 20 letnie doświadczenie 
w konstrukcji i produkcji elementów do mebli
chłodniczych, umożliwiających wysoką oszczędność 
energii elektrycznej.
Za swoje osiągnięcia fi rma Remis została uhonorowana 
Europejską Nagrodą Henry Forda dla technologii 
przyjaznych środowisku naturalnemu.

Polepszona prezentacja produktów w sklepie sprzyja 
wzrostowi sprzedaży. Oryginalne pokrywy Remisa 
zapewniają równomierną temperaturę przechowywanych 
produktów w meblu chłodniczym oraz znakomitą ich 
ekspozycję dla klienta.

REMIglas combi sa eleganckim rozwiązaniem dla regału z 
drzwiami szklanymi, którego gondolę mroźniczą w dolnej
części można pokryć pokrywami szklanymi fi rmy Remis. 
Jednolity wygląd i przyjemna temperatura otoczenia 
w pobliżu regału mroźniczego szybko przekonują do 
zastosowania pokryw REMIglas combi.

Pokrywy REMIglas combi ułatwiają 
przestrzeganie europejskich norm HACCP

W przyszłości inspektorzy będą dokładniej kontrolować 
żywność przechowywana w meblach chłodniczych. 
Przede wszystkim będą sprawdzać, czy utrzymywana jest 
temperatura -18°C, niezależnie od czynników zewnętrznych 
w sklepie – i to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Oszczędność energii do 50%

System pokryw REMIglas combi zapewnia natychmiastową 
oszczędność zużywanej energii: do 25% (w zestawie po-
kryw dla całego mebla, do 50% w przypadku zakrytej tylko 
gondoli mroźniczej na dole). Dzięki temu Państwa inwestyc-
ja zamortyzuje się już w krótkim czasie.

Wysoka jakość przechowywanych towarów 

Stosowanie pokryw REMlglas combi zapewnia utrzymanie 
właściwej temperatury przechowywanych  produktów, 
które są jednocześnie lepiej widoczne dla klienta – bez 
tworzenia się na szybach pary wodnej lub kondensatu. Ta 
optyczna zaleta idzie w parze z prawidłowymi warunkami 
przechowywania produktów. 

Dbałość o środowisko naturalne 

Państwa klienci sa świadomi, że oszczędność energii ma 
bardzo duże znaczenie dla naszego środowiska naturalnego. 
Dla klienta coraz bardziej liczy się nie tylko komfort zakupów, 
ale i zaangażowanie w ochronę środowiska, dlatego klient 
z pewnością odwiedzi ten supermarket ponownie.

Możliwość doposażania mebli chłodniczych

Pokrywami REMIglas combi można doposażać prawie 
wszystkie urządzenia chłodnicze obecnie już używane w 
sklepie – i to w dowolnym momencie. Ich montaż przebiega 
szybko i sprawnie. Przy tym efekt oszczędności widoczny 
jest już bezpośrednio po montażu.

Pokrywy REMIglas combi gwarantują 

Mathias-Brüggen-Str. 67-69
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Telefon + 49 - 221 / 7 88 80 - 0
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Przesuwne pokrywy szklane do 
mebli Combi

Temperatura powietrza powrotnego

Otwarta gondola mroźnicza
Średnia temperatura: -17,6 °C

Gondola mroźnicza z REMIglas combi
Średnia temperatura: -21,1°C
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Zużycie energii elektrycznej w regale mroźniczym
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Otwarta gondola mroźnicza 
na dole 
średnie zużycie: 80,4 kWh/dzień

Gondola mroźnicza z REMIglas 
combi 
średnie zużycie: 62,3 kWh/dzień 


