TANKSTATIONS
De beste versbeleving

Dedicated to freshness
www.smeva.com

Al ruim 100 jaar is Smeva dedicated to

freshness. Een toewijding die we vertalen in
een uitgebreid assortiment van hoogwaardige,
duurzame koelmeubelen. Koelwerkbanken,
wandkoelingen en koel- en vriescellen die uw
tankshop een unieke identiteit geven. Flexibel
toegespitst op uw shopconcept en gevuld met
uw verse verleidingen zijn onze koelmeubelen
praktische winstmakers die gezien mogen
worden. Onze focus ligt op het wegnemen van
uw zorgen omtrent de gehele koelinstallatie.
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Koelinstallaties
van topkwaliteit
Bij Smeva weten we als geen ander wat er speelt in de petrol markt. We
staan continu in contact met eigenaren van tankstations, projectleiders én
gebruikers. Hierdoor zijn we in staat het gehele proces, van ontwerp tot
en met installatie en onderhoud te stroomlijnen. Eén aanspreekpunt voor
al uw vragen over uw koelinstallatie en koelingen, ongeacht de omvang of
complexiteit van uw verbouwing of nieuwbouwtraject.

Eén aanspreekpunt
Als internationaal koelexpert geloven wij dat we, door onze 100 jaar aan kennis en
toewijding, de markt ‘door en door’ kennen. Dit maakt van ons de partner die alles
uit handen kan nemen: van levering van kwaliteitsmeubelen tot installatie & service.
Smeva biedt totaaloplossingen en is expert op het gebied van tankstation koelingen en
koelinstallaties. Daarbij verzorgen we ook koeltechnisch onderhoud en verhelpen we
koeltechnische storingen, door heel Nederland. Hierdoor zijn we snel ter plaatse en zorgen
we dat uw koelinstallaties altijd in optimale conditie zijn. Zo garanderen we de beste
versbeleving. Altijd.
In deze brochure vindt u een overzicht van onze diensten, specifiek voor tankstations. Zoekt
u ondersteuning of een specifieke koeltechnische oplossing? Neem contact met ons op, we
helpen u graag verder. Ga naar www.smeva.com of bel +31 40 207 32 00.
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Opvallende presentatie van uw frisdranken

WALK-IN KOELCEL
De maatwerk koelcel van
Smeva is uitermate geschikt
als glasdeurwandkoeling van
grootformaat. De strakke
presentatie van gekoelde
frisdranken dankzij de glazen deuren
en optimale led-verlichting, zorgt
ervoor dat u uw klanten verleidt tot
meer aankopen.

Geschikt voor:
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WALK-IN KOELCEL

UW VOORDELEN:
	Altijd first in, first out doordat je van achter aanvult
Bespaar kostbare ruimte door voorraad te bewaren
in de koeling
Flexibiliteit met diverse lengtes, hoogtes en breedtes
Geproduceerd voor intensief dagelijks gebruik
Energiezuinig door hoge isolatiewaarde
Glasdeuren voorzien van softclose sluiting
Remote koelinstallatie
Stijlvol uiterlijk
Opties:
Uitvoerbaar in diverse RAL-kleuren
Divers aantal schappen
Rolbanensytseem
Led-verlichting
Productstoppers

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/nl/producten/koelcel
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Maak van uw tankshop een versexperience

BAKERY
Maak van uw tankstation
een complete foodplaza.
Smeva levert diverse
bakery’s met geïntegreerde
presentatieoplossingen
voor zowel koude als warme
versproducten. Alle apparatuur
is precies afgestemd om uw
bezoekers te kunnen voorzien
van vers belegde broodjes en
snacks.

Geschikt voor:
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BAKERY

UW VOORDELEN:
	Kwalitatief hoogstaande heavy duty materialen
Stijlvol uiterlijk
Uitgebreid aanbod keukenapparatuur voor warm
en koud

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/nl/petrol
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Verhoog impulsaankopen

WANDKOELING
De (impuls)wandkoelingen
passen vanwege alle
kleurmogelijkheden altijd perfect
binnen uw tankstation. Maak
uw assortiment compleet
voor de snelle bezoeker met
voorverpakte broodjes en
(fris)dranken. Hoogwaardige
wandkoelingen die uiteraard altijd
perfect koelen.

Geschikt voor:
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WANDKOELING

UW VOORDELEN:
Verkrijgbaar in diverse hoogte-, breedte- en 		
dieptematen
Zowel in remote uitvoering als stekkerklaar
Stijlvol uiterlijk
Optioneel in een energiezuinige uitvoering met
glasdeuren
Meerdere temperatuurzones mogelijk

Opties:
Uitvoerbaar in diverse RAL-kleuren
Led-verlichting
Productstoppers

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/storage/petrol/
Catalogus-Smeva-Wandkoelingen.pdf
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Altijd een nette uitstraling van uw gekoelde producten

SHOP KOELING
Een goed georganiseerde display
koeling is onmisbaar in uw
tankshop. Met de shopkoelingen
uit ons assortiment maakt u
uw producten beter zichtbaar
voor uw klanten. Functionele
designs, moderne uitstraling en
temperatuurvast.

Geschikt voor:
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SHOP KOELING

UW VOORDELEN:
Back-to-back of losstaand
Flexibiliteit met diverse lengtes, hoogtes en breedtes
Optioneel in een energiezuinige uitvoering met glasdeuren

Opties:
Uitvoerbaar in diverse RAL-kleuren
Led-verlichting (horizontaal/verticaal)
Productstoppers

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/storage/petrol/
Catalogus-Smeva-Wandkoelingen.pdf
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Verkoop meer frisdrank bij de kassa

IMPULSKOELINGEN
Verhoog uw impulsaankopen
tijdens het betaalmoment aan de
kassa. Smeva levert verschillende
modellen kleinere koelvitrines
die hier, door de eenvoudige
toegang tot gekoelde producten,
uitermate geschikt voor zijn.
Geïntegreerd in uw bakery of
losstaand.

Geschikt voor:
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IMPULSKOELINGEN

UW VOORDELEN:
Compacte actie koeling
Stimuleer kassaverkoop
Modern design

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/storage/petrol/
Catalogus-Smeva-Wandkoelingen.pdf
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Ontwikkeld voor intensief gebruik

KOELEN VRIESCELLEN
Onze koel- en vriescellen
zijn geschikt als opslag- en
verwerkingsruimte. Standaard
van topkwaliteit, betaalbaar

Snelsluitsysteem

uitvoerbaar in elke gewenste
configuratie en snel leverbaar uit
eigen fabriek.

Geschikt voor:

Uitgebreid aanbod

Solide en robuust

deuren/luiken

hang- en sluitwerk

Anti-slip ruitprofilering
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KOEL- EN VRIESCEL

UW VOORDELEN:
Flexibiliteit met diverse breedtes, hoogtes en hoeken
Geproduceerd voor intensief dagelijks gebruik
Zelfsluitende deur
Stootvaste buitenhoeken uit één stuk
Energiezuinig door hoge isolatiewaarde
Uitvoerbaar in diverse RAL-kleuren, daardoor geschikt
voor iedere winkelinrichting
Volledig naar wens samen te stellen

Opties:
	Leverbaar met stelvoetconstructie
	Glasdeursystemen, strokengordijn, rekwerk, oprit,
hangwerksystemen/rolbomen
	Verkrijgbaar in B-s2-d0 brandwerende panelen
	Diverse sluitingen/handgrepen

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/nl/koelcel

www.smeva.com/nl/vriescel
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Benut uw beperkte ruimte optimaal

KOEL- EN
VRIESWERKBANK
Creëer extra opslagruimte in
uw bakery met onze robuuste
koelwerkbanken. Geschikt voor
het bereiden van vers belegde
broodjes. Leverbaar in diverse
maten en hierdoor flexibel in
iedere tankshop te gebruiken.

Geschikt voor:
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KOEL- EN VRIESWRKBANK

UW VOORDELEN:
	Flexibiliteit met diverse hoogtes, lengtes en breedtes
	Hufterproof
	Geschikt voor intensief dagelijks gebruik
	Energiezuinig
	Zowel in remote uitvoering, als stekkerklaar
	Diverse koel- en vriesmodellen en uit te voeren met
deuren en/of lades

Opties:
2/3 lades
Uitvoerbaar in diverse RAL-kleuren

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/storage/petrol/
Catalogus-Smeva-koelwerkbanken.pdf
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De specialist in koeltechniek

VAKKUNDIGE
INSTALLATIE

“Al sinds jaar en dag verzorgt Smeva
de totaaloplossingen voor onze koel en

Als uw partner in koeltechniek is compleet ontzorgen
ons doel. Smeva neemt daarom ook de gehele
installatie van koel- en vriesmeubels uit handen.
U kunt altijd rekenen op vakkundige expertise op het

vriesapparatuur. In het ontwerp wordt
meteen al meegedacht, en indien noodzakelijk
voor een maatwerkoplossing gezorgd. De

gebied van koeltechniek. Onze ervaren koelmonteurs

servicemedewerkers verstaan hun vak en

stellen de koelmeubelen op de juiste manier af, zodat

denken mee! Kortom, Smeva is een solide

ze temperatuurvast op de meest energiezuinige

partner en voor ons van vaste waarde in

manier draaien.

dagelijkse operaties!”

“Al 25 jaar werken wij intensief samen met Smeva.
Uiteraard vanwege de uitstekende kwaliteitsproducten,
maar meer nog vanwege de gedreven mensen die
er werken. Zowel met de adviseurs die de projecten
ontwikkelen als met de monteurs op de verschillende
locaties werken we nauw samen. Inmiddels hebben we
veel mooie projecten mogen bouwen met elkaar en we
gaan er vanuit dat er nog vele mogen volgen.”
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“Wij hebben voor Smeva gekozen als
gecertificeerd dealer van onze nieuwe
reserverings- en afhaalmodule ‘Viresmo’.
Met dit virtuele systeem kunnen tankstations
24/7 als stoplocatie dienen voor het ophalen

VERLEIDELIJKE
WAAR WORDT
VERSE WINST
Kortom, met de meest flexibele, innovatie oplossingen van
internationaal koelexpert Smeva haalt u verleidelijke blikvangers

van gekoelde food- en drankproducten.

in huis die u verzekeren van een duurzame, energiezuinige

Waarom Smeva? Uiteraard de topkwaliteit

presentatie van uw gekoelde dranken en verswaren. Tegelijkertijd

koelinstallaties die ze altijd leveren, maar ook

kunt u uw omzet laten stijgen. Tel uit uw winst.

vanwege hun deskundigheid en 24/7 service.”
Onze service: praktisch en permanent
Onze grote betrokkenheid stopt niet na levering. De Smeva Service staat
voor u klaar. Zo voeren we één keer per jaar preventief onderhoud uit, zodat
uw koelinstallaties altijd in optimale conditie zijn en voldoen aan alle milieuen veiligheidsvoorschriften (o.a. Europese F-gassenverordening). We
verhelpen ook koeltechnische storingen, door heel Nederland. Dit scheelt u
een hoop zorgen. Maar ook als u een bepaald onderdeel nodig heeft of een

“Met Smeva hebben wij een betrouwbare en flexibele
partner voor ons netwerk aan tankstations. Dit voor
zowel verbouwingen als nieuwbouw, maar zeker

dringende vraag. Alle kennis is in huis. Zo kunnen we u doeltreffend helpen.
Neem contact op via +31 88 012 40 40.

ook voor (preventief) onderhoud. Korte lijnen,
snelle terugkoppeling en contactpersonen die willen
meedenken over de beste oplossing.”
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Dedicated to freshness

