
Szklane pokrywy dla wysp 
mroźniczych 

IDEALNA WIDOCZNOŚĆ CHŁODZONYCH PRODUKTÓW

SPEŁNIAJĄ EUROPEJSKIE NORMY HACCP 

OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII DO 40%

STABILIZACJA  TEMPERATURY W URZĄDZENIU

STAŁA, WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW 

IDEALNA EKSPOZYCJA TOWARU 

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

ZNAKOMITE DLA DOPOSAŻANIA UŻYWANYCH URZĄDZEŃ 

LEKKI BIEG SZYB

Mathias-Brüggen-Str. 67-69
D-50829 Köln
Telefon + 49 - 221 / 7 88 80 - 0
Faks + 49 - 221 / 7 88 80 - 249
www.remis.de  ·  remis@remis.de



Opatentowane pokrywy szklane dla wysp 
mroźniczych

Pokrywy REMIglas ecosafe gwarantują bez-
konkurencyjnie 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 całym meblu 
chłodniczym oraz znakomitą ich ekspozycje dla 
klienta.

System pokryw REMIglas ecosafe daje dodatkowe 
możliwości, związane z oznaczeniem produktów. Z 
pomocą nakładek dla cenówek w systemie REMIglas 
ecosafe klient może bez problemu znaleźć żadany, 
idealnie schłodzony produkt i być pewny jego wyso-
kiej jakości. 
W rezultacie klienci robią zakupy w przyjaznej dla 
nich atmosferze – sprawnie i spokojnie, nie drżąc z 
chłodu w tej części supermarketu.

Pokrywy REMIglas ecosafe ułatwiają 
przestrzeganie europejskich norm HACCP

W przyszłości inspektorzy będą dokładniej 
kontrolować żywność przechowywaną w meblach 
chłodniczych. Przede wszystkim będą sprawdzać, 
czy utrzymywana jest temperatura minus 18,0 ° C 
– i to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Po 
zamontowaniu pokryw REMIglas ecosafe polepsza 
się temperatura towaru o 3-5 ° C.

Lepsza informacja dla klientów i dłuższy 
czas przebywania

Robienie zakupów jest teraz wyjątkowo łatwe 
dzięki wyraźnym oznaczeniom towarów i ich 
cen w specjalnie do tego celu zaprojektowanych 
i wyznaczonych miejscach. Dokładne wskazanie 
lokalizacji poszczególnych grup towarów umożliwia 
szybkie odnajdywanie poszukiwanych produktów. 
Takie udogodnienia oferujemy bez dodatkowych 
opłat. 
W przyjemnej temperaturze supermarketu klienci 
mogą dłużej dokonywać wyboru mrożonek.

Doskonała ekspozycja i zwiększenie 
sprzedaży mrożonek

Oferta różnego typu produktów w sklepie będzie 
zawsze przynosiła lepsze rezultaty w sprzedaży, jeśli 
towar będzie wysokiej jakości. Państwa klient będzie 
zadowolony z łatwego dostępu do produktów – 
pokrywy REMIglas ecosafe przesuwają się łatwo, nie 
zacinają się, gdyż Remis zwraca uwagę na jakościowe 
elementy prowadzące w systemie pokryw.

Możliwość doposażania mebli 
chłodniczych

Pokrywami REMIglas ecosafe można doposażać 
wszystkie gondole mroźnicze obecnie już używane 
w sklepie, według potrzebnych rozmiarów.
Prosty montaż i przestrojenie chłodniczo-techniczne 
wysp mroźniczych umożliwiają bezzwłoczny efekt 
oszczędnościowy.
Opcjonalnie można zamówić także system 
oświetlenia, który zapewnia lepszy sposób ekspozycji 
mrożonek.

Szklane pokrywy dla wysp mroźniczych 



Oszczędność energii ponad 40% gwarantowana

System pokryw REMIglas ecosafe dla wysp mroźniczych 
zapewnia znaczącą i natychmiastową oszczędność zużywanej 
energii. Dzięki spadkowi zużycia energii o przynajmniej 40% 
Państwa inwestycja zamortyzuje się już w krótkim czasie.

Wysoka jakość przechowywanego towaru

Stosowanie pokryw REMlglas ecosafe zapewnia utrzymanie 
właściwej temperatury przechowywanych  produktów, które 
są jednocześnie lepiej widoczne dla klienta. Odpowiednia 
prezentacja towarów mrożonych ma pozytywny wpływ 
na całą ekspozycję produktów w sklepie, a tym samym 
na wyniki sprzedaży. W przypadku awarii zasilania lub 
urządzenia zastosowany system zabezpiecza towar przed 
całkowitym rozmrożeniem na kilka godzin.
Z pomocą pokryw szklanych w znacznym stopniu zostaje 
zredukowany wpływ wilgotnego powietrza do gondoli 
mroźniczej. Mniejsza ilość cykli odszraniania umożliwia 
utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz mebla.

Dbałość o środowisko naturalne

Państwa klienci docenią zaangażowanie w aktywną ochronę 
środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia 
energii. Dla klienta coraz bardziej liczy się nie tylko komfort 
zakupów, ale i ochrona środowiska, dlatego z pewnością 
odwiedzi ten supermarket ponownie.

Szklane pokrywy dla wysp mroźniczych 

Redukcja zużycia energii

Polepszenie temperatury o 3-5 °C gwarantowane



Specjalne szkło gwarantuje dobra prezentację 
produktów mrożonych wewnątrz gondoli. Na 
szybach nie pojawia się ani kondensat, ani para 
wodna, które mogłyby utrudniać sprzedaż.

Szerokie listwy-uchwyty oraz bieg pokryw na boki 
umożliwiają konsumentowi łatwe otwieranie i 
zamykanie gondoli mroźniczej.

Nasze pokrywy szklane nadają się dla wszystkich 
dostępnych w handlu detalicznym typowych 
urządzeń mroźniczych: wysp mroźniczych – z 
nadstawką lub bez nadstawki, dla gondol-koncówek, 
dla gondol przyściennych. Dokładnie dopasowana 
konstrukcja pokryw REMIglas pozwala na łatwy 
montaż.

Pokrywy szklane dla gondol 
mroźniczych –
unikalne rozwiązanie firmy Remis

Pokrywy REMIglas ecosafe są opatentowane w 9 
europejskich krajach (European Patent EP 0 769 
262 B1).

Przy zastosowaniu pokryw szklanych fi rmy Remis 
zmniejsza się obciążenie środowiska naturalnego 
przez emisje CO2 w każdym supermarkecie aż 
do 7,5 t/rok, co odpowiada rocznej emisji pięciu 
samochodów osobowych.

Mathias-Brüggen-Str. 67-69
D-50829 Köln
Telefon + 49 - 221 / 7 88 80 - 0
Faks + 49 - 221 / 7 88 80 - 249
www.remis.de  ·  remis@remis.de


