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Het nieuwe koelmeubel van Smeva 
kreeg de toepasselijke naam Arrondi 
en zal volgens Robert Derks een 
oplossing bieden op enkele van de 
grote uitdagingen waar buurtsupers 
momenteel mee kampen: energie
verbruik, ruimtegebrek en nood aan 
flexibiliteit. 

360 graden shopping 
Wat meteen opvalt? Het meubel is 
transparant en je kunt er volledig om 
heen lopen. 360° shoppen, noemt 
Robert het. Dé innovatie zit dan ook in 
het centrale koelelement, waarvoor 
Smeva een patent aanvroeg. “Het gaat 
uiteindelijk om het product dat in het 
koelmeubel ligt en dat hebben we 
maximaal zichtbaar gemaakt. Door het 
mooie, unieke ronde design en de geïn
tegreerde verlichting ontstaat er een 
soort van ‘juwelenkistje’ waarin je de 
producten optimaal kan presenteren.” 

Ruimte, energiebesparing en 
flexibiliteit 
Omdat het meubel veel compacter is 
dan de vaak gebruikte koeleilanden 
– waarvoor soms drie of vier verschillen
de koelmeubels gecombineerd worden 
– neemt het veel minder ruimte in. 
Volgens Robert kan Arrondi tot 35% 
vloeroppervlakte besparen zonder  
dat dit ten koste gaat van de etaleerop
pervlakte. “Het meubel komt in een lage 
en hoge variant op de markt en in beide 
gevallen presenteer je de producten 
meer in de hoogte waardoor je je 
vierkante meters maximaal gebruikt.”

Omdat je ook maar één, in plaats van 
drie of vier meubels, nodig hebt om 
een eilandopstelling te creëren en  
het meubel volledig afgedekt is met 
dubbelglas, verbruikt het veel minder 
energie. “In labo-omgevingen waar  
we het toestel testten, bespaarden we 
tot 40% energie. In de praktijk zal dat 
waarschijnlijk nóg meer zijn.” 

Een ander belangrijk voordeel is  
dat het meubel volledig modulair is. 
“Dat betekent dat je eindeloos kan 
uitbreiden of inkorten, al naargelang  
je noden.” Bovendien is Arrondi ook 
stekkerklaar te verkrijgen. “Het is  
echt een kwestie van het meubel te  
plaatsen, aan te sluiten en klaar.” Die 
aanpak scheelt ook weer in de total 
cost of ownership omdat je maar met 
één toestel te maken hebt. Bovendien 
heb je heel eenvoudig toegang tot het 
technische gedeelte wat ook service en 
onderhoud vergemakkelijkt. 

Smeva verwacht veel van dit koel
meubel. “De officiële introductie van 
Arrondi is voorzien voor eind februari 
op de EuroShop-beurs in Düsseldorf. 
Maar omdat we geloven dat dit meubel 
op het juiste moment een aantal 
problemen van ondernemers in de 
foodretail oplost, geven we de lezers 
van SuperMAG en leden van 
Buurtsuper.be heel graag de primeur!” 

Een mooie primeur voor jou als lezer van deze SuperMAG: 
Smeva lanceert begin 2023 een nieuw, innovatief koelmeubel 
met een uniek design. International Sales Manager Robert Derks 
licht exclusief voor dit magazine al een tipje van de sluier. 

Arrondi,
in versbeleving innovatie

Meer info: 
www.smeva.com of  
r.derks@smeva.nl

De Arrondi kan tot 35% vloeroppervlakte 
besparen en tot 40% of meer energie.
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