
Stimuleer 
impulsaankopen. 

Ve r w a r m d e 
v e r ko o p v i t r i n e s

Met Halo Heat®-
technologie 
houden de verwarmde 
Alto-Shaam-verkoopvitrines 
bereid eten vers, warm en 
vol smaak. Deze duurzame, 
eenvoudig te installeren 
apparatuur helpt ondernemers 
de verkoop van bereide 
levensmiddelen te stimuleren, 
terwijl klanten tevreden zijn 
en voedselverspilling wordt 
verminderd. 

Emily Peterson  |  Deli Manager  |  Fox Bros. Piggly Wiggly 
Lees het volledige verhaal van Fox Bros. en meer op: alto-shaam.com/success

HSM-36/3S/T

“Sinds we de verwarmde vitrines hebben, is de verkoop van gegrilde kip met 
8 tot 10% gestegen. We gebruiken ze nu ook voor gehaktbrood, ribbetjes, 

aardappelpuree en rode aardappelen. Het eten wordt goed verlicht en mooi 
gepresenteerd en ook de bordjes zien er goed uit. Deze apparaten zijn  

een echte aanwinst voor onze winkel.”



Ga voor meer informatie naar: alto-shaam.comStimuleer impulsaankopen.

Hoogwaardige to-go oplossingen. 
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Steeds meer consumenten zijn op zoek naar warme, kant-en-
klare maaltijden. Verhoog de winst van de winkel door to-go 
opties te presenteren in een verwarmde verkoopvitrine. Dankzij 
de verkoopvitrines kan eten langer warm worden gehouden en 
wordt voedselverspilling geminimaliseerd. Ze zijn verkrijgbaar in 
verschillende maten en configuraties om aan de behoeften te 
voldoen van elk bedrijf dat eten verkoopt. 

Installeer een vitrine apart of als onderdeel van een volledig 
systeem om gegrilde kip, pizza’s, broodjes en meer te bereiden, 
warm te houden en te verkopen.

- Ontdek betere voedselkwaliteit: voedsel wordt volledig  
 omgeven door een gelijkmatige, milde en nauwkeurige  
 warmte. 

- Houd verschillende menu-items op de optimale  
 temperatuur dankzij afzonderlijke temperatuurregeling. 

- Minimaliseer de operationele kosten met eenvoudig te  
 installeren, energiezuinige apparatuur.

- Behoud de voedselkwaliteit en houd eten langer warm  
 zonder dat het te gaar wordt of uitdroogt. 

- Plaats platen gemakkelijk via de voor- of achterkant dankzij  
 de doorschuifmogelijkheid. Er zijn ook opties beschikbaar  
 met een deur aan de voor- of achterkant. 

- Stimuleer de verkoop met aanpasbare branding,  
 platen met ledverlichting, verwisselbare bordjes met  
 achtergrondverlichting en glazen zijkanten.

- Verplaats vloermodellen eenvoudig tussen verschillende  
 locaties met optionele zwenkwielen. 

- Displayoptie ook beschikbaar voor werkbladmodellen. 

Werkbladmodellen 

HSM-24/3S/T HSM-36/3S/T
Weergegeven met aangepaste 

afbeeldingen.

Vloermodellen 

HSM-24/5S/T HSM-36/5S/T HSM-48/5S/T

V E R W A R M D E  V E R K O O P V I T R I N E S


