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POSTAW NA WYGODĘ TWOJĄ I TWOICH KLIENTÓW
Posiadasz gotowe kompozycje kwiatowe i chcesz sprzedawać je szybko w funkcjonalnym urządzeniu?
Teraz świeże kwiaty są w zasięgu ręki.
Lada chłodnicza L-BK to rozwiązanie dla Ciebie, jeśli zostawiasz swoim klientom wolność wyboru.

10 korzyści, które wspierają Twój biznes
Zaskoczysz klientów
feerią barw, dzięki
pokrywie ze stali
nierdzewnej
„super lustro”.

Dowolnie zestawisz
kompozycje, bo ladę
wyposażyliśmy
w wyjmowane
segmenty.

Zadbasz o środowisko,
bo do chłodzenia
wykorzystaliśmy
ekologiczny czynnik
R-290.

Łatwo utrzymasz ją
w czystości, bo
wykonaliśmy ją
z wysokiej jakości
stali nierdzewnej.

Pokażesz każdy detal,
bo lustrzana pokrywa
i boki ze szkła hartowanego
umożliwiają oglądanie roślin
z każdej strony.

Pokreślisz charakter
swojej marki,
bo pomalujemy ladę
na dowolnie wybrany
przez Ciebie kolor.

Szybko ustawisz
najlepszą temperaturę,
bo zastosowaliśmy
elektroniczny regulator
z wyraźnym wyświetlaczem.

Pokażesz ceny
w widocznym miejscu,
bo z przodu umieściliśmy
panele na wszystkie
istotne informacje.

Z łatwością utrzymasz
w czystości skraplacz,
bo dostaniesz się
do niego bez używania
jakichkolwiek narzędzi.

Bez trudu postawisz ladę
w dowolnym miejscu,
bo wyposażyliśmy
ją w 4 koła obrotowe,
a dzięki 2 hamulcom
lada będzie stała stabilnie.

Połącz swobodę z oszczędnościami
Liczy
się wolność
wyboru

Sprzedawaj szybko
bez dodatkowych
kosztów

Zatrzymaj
świeżość
kwiatów

Zyskaj
dedykowaną
przestrzeń

Wstawisz 6, 9 lub 12
pojemników o średnicy 27 cm,
w zależności od wybranej
wielkości lady.

Zaoszczędzisz czas swojego
personelu, bo Twoi klienci
zyskają wygodny dostęp
do każdego bukietu z 3 stron.

Twoje kwiaty pozostaną
długo świeże,
bo zastosowaliśmy w ladzie
chłodzenie dynamiczne.

Wybierz spośród
3 rozmiarów.

Pojemniki nie są częścią oferty.

82 cm

118 cm

145 cm

NAWET 2-KROTNIE DŁUŻSZA
ŚWIEŻOŚĆ KWIATÓW,
którą potwierdziliśmy
testem trwałości
Do testu wybraliśmy 3 gatunki kwiatów, które wcześniej
nie były chłodzone. Połowę wstawiliśmy do lady,
drugą trzymaliśmy w temperaturze pokojowej.
Zobacz zdjęcia poniżej, tak zmieniały się kwiaty w ladzie.
Dzięki niższej temperaturze pozostały świeże 2 razy dłużej,
w porównaniu do tych, które były poza ladą.
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PARAMETRY TECHNICZNE

długość

82; 118; 145 cm

głębokość

95 cm

wysokość lady zamkniętej

118 cm

wysokość lady otwartej

191 cm

długość ekspozycji

71; 107; 134 cm

głębokość ekspozycji

75,5 cm

miejsce na pojemniki

6; 9; 12 szt.

zakres temperatur

+1°C ÷ +10°C

czynnik chłodniczy (HC)

R - 290

napięcie znamionowe

230 V~ / 50 Hz

moc znamionowa

280 W ÷ 390 W

odszranianie

automatyczne

klasa energetyczna

82 cm
118,145 cm
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GWARANCJA

• 2 lata gwarancji - po zarejestrowaniu urządzenia na www.rapa.pl

Kwiaty poddane doświadczeniu pochodziły od tego samego
dostawcy, z jednego opakowania zbiorczego.
Woda w zbiornikach była wymieniana regularnie i w tej samej
częstotliwości dla każdej grupy.

2 lata

gwarancji

Pojemniki na kwiaty przedstawione na zdjęciach podglądowych nie są wyposażeniem urządzenia.
Firma „RAPA” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystykach i wyglądzie wyprodukowanych urządzeń. Informacje podane w niniejszym folderze
nie są zobowiązujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

