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Preprosta in higienična predstavitev
Lesene police iz visoko kakovostnega lesa imajo možnost nastavitve različnih
naklonov in na sprednjem delu zaščito iz pleksi stekla, kar omogoča dobro
predstavitev in enostavno postrežbo, hkrati pa pripravljene pekovske izdelke ščiti
pred okolico.
Integrirane klešče za postrežbo, rokavice za enkratno uporabo, koš za smeti
in predal za papirnate vrečke omogočajo kupcem higienično samopostrežbo,
medtem ko zaščita iz pleksi stekla še zmeraj zagotavlja jasen pogled na ponudbo
izdelkov na polici.
Privzdignjen naklon police omejuje pogled na delovno področje v ozadju in
postavlja v odspredje pekovske izdelke na polici. Izdelke je na police možno
polniti od zadaj ali s strani. Kupec si postreže z izdelki skozi odprtino na sprednji
strani, ki je zaščitena s pleksi steklom, da onemogoča zdrs in hkrati zaščiti kruh in
pecivo pred okolico.

TEGO Pekarski izdelki
Pekarski izdelki so kruh življenja. Tu bolj kot kjerkoli drugje štejejo videz, vonj
in premišljena predstavitev. Naše rešitve za prodajo kruha in pekarskih
izdelkov so zasnovane in razvite tako, da omogočajo najboljšo možno
predstavitev izdelkov in v kupcu vzbudijo željo po sveže pečenem domačem
kruhu. Tardicionalni pridih opreme izžareva toplino doma in pekarna postane
središče vsake trgovine.
S kombinacijo visoko kakovostnih Tegometall materialov, lesa in svetlobe
želimo doseči, da se kupec med nakupom pekovskih izdelkov v vaši pekarni
počuti prijetno in domače in si vzame za izbiro in nakup dovolj časa.

Jasna in pregledna predstavitev

Higienična in preprosta postrežba

Enostavna in hitro prilagodljiva postavitev polic

Enostavna in uporabnikom prijazna raba in čiščenje

Prilagodljivost boksov zagotavlja dobro predstavitev izdelkov prilagojeno željam
prodajalca. Čiščenje je enostavno - krušne drobtine se zbirajo na
kovinskem pladnju pod polico, katerega enostavno odstranimo in očistimo.

Dvignjene police s kovinsko zaščito,
ki preprečuje zdrs izdelkov

Reže na dnu polic omogočajo
enostavno zbiranje in čiščenje
drobtin

Preprosta, hitra in higienična
samopostrežba
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