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Mağazasına dinamik, çekici ve
farklı bir atmosfer katmak isteyen
müşterilerimiz için geliştirdiğimiz
Limestone, manav reyonu ihtiyacını
en verimli şekilde çözmek için
geliştirilmiştir.

Limestone has been designed
for those who would like to
create a dynamic, attractive and
distinctive atmosphere to their
stores and display produce in a
most efficient manner.

Özel tasarlanmış köşeler ile
kombine edilmiş Limestone
adası, ürünlerin sergilenmesini
kolaylaştırmak amacı ile
entegre edilmiştir.
Çeşitli açılardaki raf tasarımları
ürünlerin düz raflarda ya da
özel sepetlerde sergilenmesine
olanak sağlamaktadır.

The Limestone island, combined
with specially designed corners
has been designed for the
optimum display of products.
The shelves have been
designed to offer various
angles-enabling products to
be displayed on flat shelves or
angled.

Geleceğin çizgilerini taşıyan
tasarımı ile mağazada
teşhir edilen ürünlerin taze
kalarak en hızlı şekilde
satılmasını sağlamak için
üretilmektedir.
This case is designed to
ensure that the products
displayed within the store
are maintained in their best
fresh condition, maximising
sales and minimising waste
whilst at the same time
providing a stylish look with
its futuristic profile.
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LIMESTONE
UZUNLUK
LENGTH mm

1250

1875

2500
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TEŞHİR ALANI
DISPLAY AREA m2

1.63

2.43

3.25

4.87

YAN PANEL KALINLIĞI
END PANEL
THICKNESS mm

50

ÇALIŞMA SICAKLIĞI OC
OPERATING TEMPERATURES OC

ORTAM KOŞULLARI
AMBIENT CONDITIONS

DEFROST TİPİ
DEFROST TYPE

+4 / +6 oC

25 C / %60 rH

Off-Cycle
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Kaplanlar teknik verilerde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kaplanlar reserves the right to make appropirate
technical modifications without prior notice.
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