MOOIE, VERSE VIS
Koele blikvangers

Dedicated to freshness
www.smeva.com

Al ruim 100 jaar is Smeva dedicated

to freshness. Een toewijding die we
internationaal vertalen in een uitgebreid
assortiment van hoogwaardige, duurzame
koelmeubelen. Koeltoonbanken, koelvitrines
en koel- en vriescellen die uw viswinkel of
visafdeling een unieke identiteit geven. Onze
focus ligt op het heerlijk koelvers houden en
aantrekkelijk presenteren van uw assortiment
verse vis en ambachtelijke specialiteiten.
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Alleen de zee
is beter
De koelmeubelen van Smeva speciaal ontwikkeld voor vis, zijn al meer dan
100 jaar een begrip in de markt. Geheel in RVS uitgevoerd, gegarandeerd
temperatuurvast, bijna geen uitdroging, innovatieve designs en flexibel in te
richten. Een kwalitatief hoogstaande koeltoonbank waar u uw assortiment
vis vol vertrouwen in kunt bewaren en presenteren.
Verse vis die morgen ook nog vers is
De presentatie van uw vis(specialiteiten), op ijs en/of voorverpakt, in onze geoptimaliseerde
koelmeubelen verhoogt niet alleen de vers- en winkelbeleving voor uw klanten, maar ook uw
omzet. Dankzij de optimale koelprestaties van onze koelmeubelen blijft de verse vis beter en
aantrekkelijker bewaard op de winkelvloer. Dit verlengd de verkoopkans van de producten.
En betekent minder derving, minder voedselverspilling en een maximaal rendement.
In deze brochure vindt u een overzicht van onze koelmeubelen, specifiek voor viswinkels
en visafdelingen in supermarkten. Zoekt u ondersteuning of een specifieke koeltechniek
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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Laagste uitdroging

VISION MKII:
OPVALLENDE
OMZETGENERATOR
In onze bekroonde Vision MKll
koeltoonbank wordt, dankzij de
coldplate-technologie en zeer

Uitgebreide designopties
(ruitopbouw, werkblad, stootrails)

lage luchtcirculatie, uitdroging tot
een minimum beperkt. Hierdoor
blijven producten langer houdbaar
en optisch vers. Zo verleidt hij uw
klanten tot nóg meer aankopen.

Ergonomisch schuine
achterzijde

Geschikt voor:

Coldplate koelsysteem,
in combinatie met een
speciale ventilatietechniek
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VISION MKII

UW VOORDELEN:
Geïntegreerd zelfbedieningsgedeelte
De mogelijkheid voor het toevoegen van een zelf-

 	Laagst gemeten uitdroging tot slechts 0,55% in 24 uur
(TÜV- en TNO-gecertificeerd)

bedieningsgedeelte in dezelfde modulaire bouw en look

Minder verkleuring van verse producten door lage

& feel maakt uw viswinkel/visafdeling compleet. Naast

luchtcirculatie en perfecte luchtverdeling

de traditionele koeltoonbank met vakkundig personeel,
stimuleert dit meubel hiermee ook impulsaankopen van
voorverpakte maaltijden/ambachtelijke verswaren.

	Modulair samen te stellen met eindeloos veel designopties
	Bespaar stroomkosten door extreem laag energieverbruik
	Uitruimen niet nodig dankzij nachtafdekking
	Verleng uw economische winkeltijd en bespaar elke dag

Eenvoudig te reinigen

1 uur schoonmaaktijd

Dankzij de volledig gesloten plaatkoeling, in combinatie
met de geïntegreerde afvoer, wordt schoonmaken
kinderspel. Uw winkelpersoneel is dus sneller klaar
met het opruimen, schoonmaken en inrichten van de
gekoelde toonbank. Dit verlaagt uw personeelskosten.
Het bedieningsgemak is een verademing.

Losse visbakken
Met onze speciale visbakken kunt u de Vision MKll

Opties:
Nachtafdekking
Opzetstoepen
Weight Saver ll bevochtigingunit
	Snijplanken, saladebakhouder, papierbak,
messenhouder, tassenhaak
Acrylaat tussenschot (hoog en laag)
Weegschaal-/kassaplateau
Frontverlichting
Rechte, vlakke voorzijde (FLUSH)

geschikt maken voor het koelen van verse vis op
scherfijs.

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/nl/vision-mkll
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Bespaar enorm op uw energiekosten

GLACIER:
UNIEKE VISTOONBANK
Volledig in RVS uitgevoerde
koeltoonbank voor premium
presentatie van uw selectie vis en
zeevruchten op ijs. Door de statische
koeling voorkomt dit (verse) vis
koelmeubel snelle uitdroging en is
zowel het energieverbruik als het

Coldplate koeltechniek:
statische koeling, zonder ventilator

RVS-constructie

Verkrijgbaar als RVS-constructie
bedieningsmeubel en
zelfbedieningsmeubel

verbruik van scherfijs zeer laag.

Geschikt voor:
Schuin presentatieoppervlak
voor optimaal zicht op waren
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GLACIER

UW VOORDELEN:
Extra zichtbaarheid & optimale presentatie
Extra bedekking met scherfijs is door koeling in de rug niet

	Optimale presentatie van uw visassortiment
	Zeer geringe uitdroging

nodig, in tegenstelling tot traditionele visbakken. Tevens ligt de

	Besparing van scherfijs

vis niet in een platte, horizontale koeltoonbank, maar op het

	Geen dure scherfijsmachine nodig

schuine ijsbed van 16°. Deze combinatie zorgt ervoor dat uw
visassortiment optimaal in het zicht gepresenteerd is.

	Duurzaam en onderhoudsvrij
	Flexibiliteit met diverse lengtes en hoogtes
	Extreem laag energieverbruik

Bespaar op schoonmaaktijd
Dankzij het handige water-ontdooisysteem, presentatieplateau
uit één stuk en geïntegreerde afvoer hoeft u zich geen zorgen te
maken over het onderhoud en de reiniging van uw koelvitrine met
scherfijs. Schakel de koeling uit, verwijder een dunne laag ijs en
spoel het oppervlak simpelweg schoon.

Koelmeubel voor ruim assortiment verse vis

Opties:
Wateraansluiting warm/koud via snelkoppeling
t.b.v. spoelwaterfunctie
Water-ontdooisysteem t.b.v. scherfijs
Miatech-sproeisysteem
Front met ledverlichting
Snijplanken, saladebakhouder, papierbak,
messenhouder, tassenhaak
Gesloten onderbouw

De Glacier maakt geen gebruik van ventilatoren. De koude
lucht valt op natuurlijke wijze over de vis. In combinatie met
bevochtiging, drogen verse vis en zeevruchten hierdoor bijna niet
uit. Erg geschikt indien u uw visassortiment wilt verbreden. Grote
stukken exotische vis, hele vis en diverse schaal- en schelpdieren
met hogere marges blijven langer houdbaar en vers.

VOOR MEER INFORMATIE
www.smeva.com/nl/glacier
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Maak van uw viswinkel een one stop shop

FJORDA:
COMPLETE LIJN
WANDKOELINGEN
Geef uw viswinkel/visafdeling
een unieke identiteit en
verhoog uw service door uw

Geforceerde

assortiment te verbreden met

luchtcirculatie

voorverpakte versmaaltijden,
soepen, salades en vleeswaren.
Met deze wandkoeling geeft u
uw klanten volledige vrijheid en

Beschikbaar in

bedieningsgemak en houdt u

180 varianten

uw verswaren de hele dag door
perfect op temperatuur.

Geschikt voor:

Interieur uitvoerbaar in
RVS of in RAL-kleur
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FJORDA

Voor iedere winkelinrichting
Dankzij de 180 varianten en diverse
mogelijkheden zoals rug-aan-rug
(back-to-back), eilandopstelling of als
koppeling met andere koelmeubels. Is
de Fjorda altijd te integreren binnen uw
winkelconcept.

UW VOORDELEN:
	Ideaal voor het stimuleren van impulsaankopen
Flexibiliteit met diverse lengtes en hoogtes
	Veel inhoud (m3)
	Modern uiterlijk

Wandkoeling met inhoud
Met de Fjorda kunt u veel verswaren
bewaren per m3. Daarbij biedt het
assortiment van de Fjorda een scala
aan design opties. Zodat deze altijd in
dezelfde look&feel als uw koeltoonbank
te bestellen is.

Opties:
	Glazen schappen
	Maximaal 5 presentatieniveaus mogelijk
	Nachtafdekking
	Rechte, vlakke voorzijde (FLUSH)
	Dek- en/of schapverlichting
	Additionele flexibele opzetstoepen
	Decoratieve frontafwerking
	Stekkerklaar leverbaar
	Dry-misting

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/nl/fjorda
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Creëer uw eigen versmarkt

MARKET:
KOELVITRINE MET
OPEN KARAKTER
Deze ruimtelijke, semi-verticale
koelvitrine is uitnodigend én koelt

Geforceerde luchtcirculatie

RVS-constructie

perfect. Zelfs met het schuine
etaleerplateau van meer dan
één meter diepte, blijven de
voorverpakte verswaren precies
op temperatuur. Door zijn open
karakter, zijn de producten in

Verschillende displayuitvoeringen en hoogtes

één oogopslag te zien en liggen
ze letterlijk voor het grijpen.

Schuin etaleerplateau

Geschikt voor:
Ruimtelijk karakter

Diverse design
opties en poten
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MARKET

Breed inzetbaar
Dankzij de diverse uitvoeringen en design opties,
kan de Market voor verschillende doeleinden
worden gebruikt. Aanvullend aan uw standaard
assortiment, voor speciale seizoensproducten of
voor actieproducten.

UW VOORDELEN:
Flexibiliteit met diverse lengtes en hoogtes
Stijlvol uiterlijk
	Ideaal voor het stimuleren van impulsaankopen

Stimuleren van impulsaankopen
Door zijn open karakter, zijn de producten in

Eenvoudig verplaatsbaar
Kwalitatief hoogstaande materialen

deze zelfbedieningsvitrine in één oogopslag te
zien en liggen ze op grijphoogte. Ideaal voor het
stimuleren van impulsaankopen van voorverpakte
versmaaltijden, salades en soepen.
Opties:
Glazen schappen
	Tot 5 presentatieniveaus (4 schappen)
	Stekkerklaar leverbaar
	Nachtafdekking
	Dek- en of schapverlichting
	Additionele flexibele opzetstoepen of inzettribune
	Decoratieve frontafwerking

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/nl/market
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Bereiden én bewaren van verse maaltijden

FRESH2GO:
KOELVITRINE &
WERKBANK IN ÉÉN
Een ware versbeleving creëren?

Geforceerde luchtcirculatie

De Fresh2Go maakt het mogelijk.
Winkelpersoneel kan met dit
koelmeubel verse kant-en-klaar
maaltijden, salades, pizza of
belegde broodjes voor het oog
van de consument vers bereiden,
aanprijzen, verpakken en

Koelwerkbank
met geïntegreerde
koelvitrine

bewaren. Fresh2Go dus!

Geschikt voor:

RVS-constructie
en interieur
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FRESH2GO

Meer binding met uw klanten
Maak van uw viswinkel/visafdeling een sfeervolle
versmarkt. Bezoekers zien uw winkelpersoneel aan
het werk. In combinatie met de verse ingrediënten
uit de koelwerkbank, verhoogt dit de verkoopkans
van versbereide maaltijden. Gegarandeerd meer
omzet dus.

UW VOORDELEN:
	Verhoogde impulsverkoop van versbereide
kant-en-klaar maaltijden
	Verkrijgbaar in 3 lengtematen
	Stijlvol uiterlijk met panorama glasconstructie
	Kwalitatief hoogstaande materialen

No waste
De ruime zelfbedieningsvitrine aan de onderkant

	Gemakkelijke toegang tot onderdelen
voor reiniging en onderhoud

fungeert als opslag van de versbereide maaltijden.
Piekuren kunnen makkelijk worden opgevangen, zodat
de maaltijden niet weggegooid hoeven te worden.

Opties:
Opzetstoepen
Gastronormbakken of een sushiplaat
Ledverlichting in koelvitrine
Decoratieve frontafwerking
Uitvoerbaar HPL of RVS

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/nl/fresh2go
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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 VRIESCELLEN

Geschikt voor iedere winkelinrichting
Smeva fabriceert en ontwikkelt al 100 jaar koel-en
vriescellen op maat. Van kleine cellen en combicellen
tot grotere ruimtes voor opslag, verwerking en
verpakking, wij realiseren de maatwerk oplossing die
u nodig heeft.

UW VOORDELEN:
Flexibiliteit met diverse lengtes,
hoogtes en hoeken
Geproduceerd voor intensief dagelijks gebruik
Zelfsluitende deur

Volledig naar wens samen te stellen
Uiteraard wordt iedere koel- en vriescel uitgerust met

Stootvaste buitenhoeken uit één stuk
Energiezuinig door hoge isolatiewaarde

alle gewenste mogelijkheden, opties en specificaties.
Bovendien biedt Smeva talloze afwerkmogelijkheden,
een belangrijke meerwaarde als een koelcel in het zicht
staat.

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

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

www.smeva.com/nl/vriescel
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Benut uw kostbare winkelruimte optimaal

KOELWERKBANK:
HEAVY DUTY
KOELING
Zeer robuuste koelwerkbank die u
veel extra opslagruimte biedt.
Modulair samen te stellen in twee

Geforceerde luchtcirculatie

RVS-constructie

Veel inhoud

Verkrijgbaar
tot 7-deurs

hoogtes en hierdoor flexibel in
iedere winkelsetting te gebruiken.

Geschikt voor:
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KOELWERKBANK

Ambachtelijke uitstraling
De koelwerkbank is samen te stellen in diverse
lengte- en hoogtematen, materiaalsoorten en
kleuren, waardoor de koeling op iedere winkelvloer
passend in het zicht kan staan.

UW VOORDELEN:
	Werkbank en koelopslag in één
Diverse designopties

Creëer veel extra opslagruimte
Smeva helpt u met deze praktische koelwerkbank

Ideaal voor het creëren van extra opslagruimte
Kwalitatief hoogstaande heavy duty materialen

zoveel mogelijk verswaren te bewaren op zo min
mogelijk m2. Directe voorraad voor handen zonder
onnodig bezoek aan de koelcel.

Opties:
3 of 4 EN-kratten per compartiment
Verkrijgbaar in 2 hoogtes en diverse lengtematen
Uitvoerbaar in RAL-kleur
Diverse werkbladen mogelijk

VOOR MEER INFO
www.smeva.com/nl/koelwerkbank
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Vision MKll

Glacier

Fjorda

Type meubel

Bedienmeubel & zelfbedienmeubel

Bedienmeubel & zelfbedienmeubel

Zelfbedienmeubel

Producttemperatuur

(3M1) 25°C – 60% RH, -1 < T > +5°C (0M0) 20°C – 50% RH, -1 < T > +4°C (3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C

(3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C

Verdampingstemperatuur

CO2: -6°C, HFC: -8°C, R290: -10°C

-10°C (afhankelijk van koudemiddel)

-10°C (afhankelijk van koudemiddel)

Koelvermogen

372 W/m

275 W/m

800 - 1250 W/m

Koeltechniek

Tangentiale ventilatoren + Coldplate

Statisch (fan-less) + Coldplate

Geforceerd

Lengtemaat

1250 - 3750 mm

2000 - 4000 mm

1250 - 3750 mm

Modulemaat

312,5 mm

500 mm

625 mm

Etaleerplateau

Recht

Hellingshoek 16°

Hellingshoek 2°

Presentatiediepte

870 mm

800 mm

620 / 770 / 900 mm

Bevochtiging

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Verlichting

Etaleerplateau / plint / voet

Front

Dek / schap

Interieur

RVS (304L) / RVS (304L) zwart

RVS 316L (bediening) / RVS 304L (zelfbediening)

RVS / RAL-kleur

Exterieur

Geïsoleerde koppen, HPL-bekleed

RVS-koppen (optioneel PVC-koppen, HPL-bekleed)

Geïsoleerde koppen, HPL-bekleed

Gesloten onderbouw

RVS gesloten onderbouw / RVS-zuilen

Gesloten onderbouw in RAL-kleur

Klantzijde: RVS-front / RAL-kleur / zonder frontsierplaat /

Diverse stootrailopties

Diverse stootrailopties

Model:
Geschikt voor

klaar voor betegelen / ‘flush’ (gelijklopend aan neus)
Bedieningszijde: PVC-grijs gelamineerd / RVS
Werkblad: RVS / graniet / HPL-gelamineerd
Diverse stootrailopties
Uitvoering

Remote + stekkerklaar

Remote + stekkerklaar

Remote + stekkerklaar

Koudemiddelen

Remote: R744 / R448a / R449a / R134a

Remote: R744 / R448a / R449a / R134a

Remote: R744 / R448a / R449a / R134a

(andere koudemiddelen op aanvraag mogelijk)

(andere koudemiddelen op aanvraag mogelijk)

(andere koudemiddelen op aanvraag mogelijk)

Stekkerklaar: R290 / R433a

Stekkerklaar: R290 / R433a

Stekkerklaar: R290 / R433a

Eco label

N.v.t.
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Market

Fresh2Go

Koel- en vriescel

Koelwerkbank

Type meubel

Zelfbedienmeubel

Bedienmeubel & zelfbedienmeubel

Opslag- & verwerkingsruimte

Bedienmeubel

Producttemperatuur

(3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C

(3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C

Koelcel:-20 tot +60°C Vriescel: -35 tot +60°C

(3M1) 25°C – 60% RH -1 < T > +5°C

Verdampingstemperatuur

-10°C (afhankelijk van koudemiddel)

-10°C

N.v.t.

-10°C

Koelvermogen

880 - 1100 W/m

880 W/m

N.v.t.

275 W/m

Koeltechniek

Geforceerd

Geforceerd

Verzinkt staal met polyester coating i.c.m.

Geforceerd

Model:
Geschikt voor

een isolatiekern van polyurethaanschuim
Lengtemaat

1250 - 3750 mm

1250 / 1875 / 2500 mm

Breedtemaat paneel: 1196 mm

1000 - 3000 mm

Hoogtemaat paneel: 1794 - 3289 mm
Modulemaat

625 mm

-

299 mm

500 mm

Etaleerplateau

Hellingshoek 2°/ 9°

Hellingshoek 2°

N.v.t.

-

Presentatiediepte

730 / 1051 mm

Koelwerkbank: 530 mm Koelvitrine: 770 mm

N.v.t.

725 mm

Bevochtiging

Nee

Nee

N.v.t.

N.v.t.

Verlichting

Dek / schap

Etaleerplateau

N.v.t.

N.v.t.

Interieur

RVS / RAL-kleur

RVS (304L)

Verzinkt staal met polyester coating. Vloer: HEXA / RVS RVS, kratten en ladelopers

Exterieur

Geïsoleerde koppen, standaard in RVS (optioneel

Geïsoleerde koppen, standaard in RVS (optioneel

RVS / RAL-kleur (standaard in RAL 9010)

RVS anti fingerprint (optioneel in RAL-kleur)

HPL-bekleed) Open onderbouw op poten (rond /

HPL-bekleed) Gesloten onderbouw in RAL-kleur

Diverse accessoires (cel / deur)

Op stelpoten

rechthoekig) of gesloten onderbouw in RAL-kleur

Diverse stootrailopties

Werkblad: Hout met kunststofharsplaat / RVS

Diverse stootrailopties

Uitvoering

Remote + stekkerklaar

Remote

Remote

Remote

Koudemiddelen

Remote: R744 / R448a / R449a / R134a

R744 / R448a / R449a / R134a

R744 / R448a / R449a / R134a

R744/R448a/R449a/R134a

(andere koudemiddelen op aanvraag mogelijk)

(andere koudemiddelen op aanvraag mogelijk)

(andere koudemiddelen op aanvraag mogelijk)

(andere koudemiddelen op aanvraag)

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Stekkerklaar: R290 / R433a
Eco label
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De specialist in koeltechniek

VAKKUNDIGE
INSTALLATIE

“Rond de kerstperiode verhoogde de nieuwe
Glacier-vistoonbank de verkoop met 50% in
vergelijking met de oude!”

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
gebied van koeltechniek. Onze ervaren koelmonteurs
stellen de koelmeubelen op de juiste manier af,
zodat ze temperatuurvast op de meest

“Door het gebruik van het coldplate principe

energiezuinige manier draaien.

hoeven we de koeltoonbank maar tweemaal per
week te vullen met ijs omdat het nauwelijks smelt.”

“De ruime en goed verlichte Market
koelvitrine stimuleert impulsaankopen nog
meer. Sindsdien is de omzet met maar liefst
25% gestegen.”
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“Het ontbreken van glassteunen zorgt
ervoor dat de klant ons assortiment vis nog
beter kan zien. Ook is het schoonmaken
nu ontzettend makkelijk en kost het veel

VERLEIDELIJKE
WAAR WORDT
VERSE WINST

minder tijd.”
Kortom: met de flexibele, innovatieve oplossingen van
internationaal koelexpert Smeva haalt u een verleidelijke
blikvanger in huis die u verzekert van een duurzame,
energiezuinige presentatie van uw ambachtelijke verswaren.
Tegelijkertijd kunt u uw omzet laten stijgen. Tel uit uw winst.

“Onze viswinkel heeft de perfecte uitstraling
door de Vision MKII met speciaal gedeelte voor
verse vis op scherfijs inclusief bevochtiging.
De toonbank is altijd perfect op temperatuur
en het verse vis-gedeelte vormt een echte
eyecatcher.”

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. Maar
ook als u een bepaald onderdeel nodig heeft of een dringende vraag. Alle
meubelonderdelen liggen op voorraad, alle kennis is in huis. Zo kunnen we u
doeltreffend helpen.
Neem contact op via +31 88 012 40 40.
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Dedicated to freshness

