




Doświadczaj swobody tworzenia

Koncept MULTENEO jest rezultatem połączenia wieloletniej praktyki ekspertów chłodnictwa 
z doświadczeniem producentów i projektantów szeroko pojętego wyposażenia handlu spożywczego 
i gastronomii. Serie urządzeń zostały zaprojektowane przy udziale najlepszych polskich i włoskich 
designerów. Projekty są odpowiedzią na wciąż rosnące potrzeby branży spożywczej, cukierniczej 
i piekarniczej. Kompleksowość oferty zabezpiecza potrzeby najbardziej wymagających klientów 

- od doradztwa poprzez projekt, aż po dostawę i montaż.



Doświadczaj 
wolności 
tworzenia

Doświadczaj wolności tworzenia

Multeneo to najlepsze pomysły i koncepcje realizowane przez 
czołowych producentów oraz projektantów wyposażenia lokali 
handlowych, gastronomicznych, biurowych

Oferujemy projektowanie wnętrz sklepów, supermarketów, 
kawiarni, stacji benzynowych, pomieszczeń użyteczności 
publicznej, biur i wielu innych. Realizujemy kompleksowe 
zamówienia świadcząc także pojedyncze usługi. Oprócz 
aranżowania wnętrz sklepów i przestrzeni o innym przeznaczeniu, 
oferujemy też modernizację już istniejących, tworzymy projekty 
mebli i wykonujemy witryny.
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Partner w każdej inwestycji Pomysł na każdy obiekt

Dostęp do 3 zaawansowanych technologicznie stolarni oraz 
pracowni technicznych daje nam ogromne zaplecze produkcyjne. 
Pozwala to dostarczać do wnętrz handlowych meble o unikalnym 
wzornictwie ściśle odpowiadające wymaganiom estetycznym i 
funkcjonalnym. Dodatkowo, jeśli zaistnieje taka potrzeba, możemy 
wyprodukować meble do całej sieci salonów.

Jako generalny wykonawca odpowiadamy za każdy etap realizacji. 
Oprócz typowych prac budowlano-remontowych, wykonujemy 
instalacje branżowe i techniczne. Współpracujemy z dostawcami 
oświetlenia, a także dystrybutorami wszelkiego rodzaju urządzeń 
wspomagających sprzedaż w sklepie, czy obsługę klienta. 
Powierzając nam przygotowanie wnętrza, klienci mają pewność, że 
sprawnie skoordynujemy przebieg wszystkich prac.
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Wdrażamy 
technologie

W ramach inwestycji nie tylko 
kreujemy trendy designu, ale 
również i zajmujemy się 
wdrażaniem najnowszych 
technologii w branżach: 
piekarniczej, spożywczej, 
cukierniczej oraz 
gastronomicznej.
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Wdrażamy 
technologie

Piekarnia / Cukiernia
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Wychodząc naprzeciw potrzebom branży cukierniczo-piekarniczej stworzyliśmy linię urządzeń, 
które dzięki oryginalnemu profilowi gięcia szyby frontowej pozwalają łączyć ze sobą lady 
piekarnicze z witrynami cukierniczymi. Lada piekarnicza Avo występuje w czterech wersjach: 
chłodniczej, grzewczej, neutralnej i self service. Możliwość regulacji kąta ekspozycji umożliwia 
prezentację bardziej zróżnicowanego asortymentu, a konstrukcja urządzeń pozwala pełnić im 
jednocześnie dwie funkcje: ekspozytora produktu i lady podawczej.

Opis
• cztery wersje urządzenia: chłodnicza, grzewcza, neutralna, self service
• półka ekspozycyjna regulowana kąt 0° i 8°
• możliwość łączenia w ciągi
• urządzenia przystosowane do indywidualnej zabudowy
• blat granitowy
• szyba frontowa uchylna
• dodatkowa półka ekspozycyjna
• oświetlenie led 2650k cri95%

Opcje dodatkowe
• system umożliwiający instalację drukarki fiskalnej, monitora pos i szuflady flip top
• półka dla klienta - wersja wykonania do wyboru 

LADA PIEKARNICZA AVO 

Dane techniczne

MODEL WYMIARY 
(dł. gł. wys.)

ZAKRES 
TEMP. (0C)

AVO 0,9 LC 900/1050/1200 +4…+8

AVO 1,24 LC 1240/1050/1200 +4…+8

AVO 0,9 LG 900/1050/1200 +30…+70

AVO 1,24 LG 1240/1050/1200 +30…+70
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Dzięki połączeniu efektywnego wykorzystania przestrzeni, dobrej ekspozycji produktu 
i możliwości zestawienia witryny Avo z ladą piekarniczą, klient otrzymuje zestaw mebli, 
który przy wyjątkowej prezencji urządzeń umożliwi idealną prezentację produktów 
cukierniczych i piekarniczych.

Opis
• wersje dwie lub trzy półki
• urządzenia przystosowane do indywidualnej zabudowy
• możliwość łączenia w ciągi
• szyba frontowa uchylna
• blat granitowy na wys. 2 półki ekspozycyjnej (ta sama wysokość co w ladzie umożliwia zgodne 

połączenie urzadzeń w ciąg)
• półka dolna wyjezdna
• szyba frontowa uchylna
• oświetlenie led 2650k cri powyżej 90%
• nowatorski system zapobiegający przenikaniu się zapachów NO SMELL

WITRYNA CUKIERNICZA AVO 

Dane techniczne

MODEL WYMIARY 
(dł. gł. wys.)

ZAKRES 
TEMP. (0C)

AVO  0,9 WC 900/1050/1200 +4…+8

AVO 1,24 WC 1240/1050/1200 +4…+8
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Opis
• agregat wewnętrzny
• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury 
• chłodzenie dynamiczne 
• automatyczne oszranianie
• automatyczne odparowanie skroplin
• urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi
• uchylna przednia szyba 
• tylne szklane drzwi przesuwane 
• wnętrze ze stali nierdzewnej 
• regulowane szklane półki 
• podświetlane LED

Opcje dodatkowe
• wersja Open Front 
• różne wymiary półek 250, 350, 450 lub 500
• możliwość instalacji agregatu zewnętrznego

WITRYNA CUKIERNICZA SWEET

Dane techniczne

MODEL WYMIARY 
(dł. gł. wys.)

ZAKRES 
TEMP. (0C)

SWEET 0,6 WC 600/757/1285 +4...+15

SWEET 0,9 WC 900/757/1285 +4...+15

SWEET 1,3 WC 1300/757/1285 +4...+15

Witryna cukiernicza Sweet to kompletnie nowa witryna cukiernicza od MULTENEO. Produkt 
posiada m.in. frontową szybę prostą z możliwością odchylenia, 3 niezależne półki ekspozycyjne 
z możliwością regulacji wysokości oraz kąta pochylenia wraz z oświetleniem LED.
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Najnowsza linia lad piekarniczo- cukierniczych. Szereg różnorodnych rozwiązań umożliwia 
wyposażenie niemal każdego stoiska piekarniczego w lady o jednolitym designie (z otwartą 
i zamkniętą ekspozycją, proste i narożne, dopasowane do powszechnie stosowanych urządzeń 
chłodniczych). Sam zadecyduj, jakie ustawienie najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Opis
• korpus lady w konstrukcji metalowej wykończony płytą meblową
• front, góra oraz boki szklane
• wysokość 1400mm przystosowana do dostępnych na rynku urządzeń chłodniczych
• w górnej belce oraz pod każdą półką przewidziane mocowanie oświetlenia LED w profilu 

aluminiowym (możliwość dodatkowego podświetlenia dolnego cokołu lady) 

Dostępne warianty
LADA ZAMKNIĘTA Z WÓZKAMI WYJEZDNYMI:
• szerokość całkowita lady L-150 cm
• lada wyposażona w 2 wyjezdne wózki w konstrukcji metalowej
• każdy wózek z półkami ekspozycyjnymi w module 60 cm, półki wykończone listwami bukowymi, front, 

góra oraz boki szklane
• wysokość 1400mm przystosowana do dostępnych na rynku urządzeń chłodniczych
• w górnej belce oraz pod każdą półką przewidziane mocowanie oświetlenia LED w profilu aluminiowym 

(możliwość dodatkowego podświetlenia dolnego cokołu lady) 

LADA ZAMKNIĘTA Z PÓŁKAMI STAŁYMI:
• szerokość całkowita lady L-130 cm
• półki ekspozycyjne w module 125cm wykończone listwami bukowymi zawieszane w perforacji słupka w 

pozycji poziomej bądź pod kątem 15°

LADA ZAMKNIĘTA Z PÓŁKAMI STAŁYMI- NAROŻNA:
• wymiary lady L-103 X 103 cm
• półki ekspozycyjne w module 60cm wykończone listwami bukowymi zawieszane w perforacji słupka w 

pozycji poziomej bądź pod kątem 15°

LADA OTWARTA SAMOOBSŁUGOWA:
• szerokość całkowita lady L-130 cm
• półki ekspozycyjne w module 125cm zawieszane kaskadowo w perforacji słupka pod kątem 15°
• półki wykończone drewnem bukowym, ruszt półki druciany lub ze sklejki
• możliwość zamknięcia każdego poziomu klapkami z plexi z systemem spowalniającym opadanie

LINIA WITRYN CUKIERNICZO-PIEKARNICZYCH

Dane techniczne
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Lada z półkami szklanymi to uniwersalny mebel, który sprawdzi się zarówno w sklepach 
nastawionych na piekarnictwo i cukiernictwo, jak i innych branżach niezwiązanych z produktami 
spożywczymi. Na lekkie, ażurowe rozwiązanie składa się połączenie płyty meblowej 
z konstrukcją metalową. 

Szklana gablota bez zbędnych mocowań zapewnia doskonałą widoczność produktu i pozwala 
zaprojektować przejrzystą ekspozycję.

Opis
Lada przeszklona:
• korpus na bazie płyty meblowej
• konstrukcja wzmacniana pionowymi słupkami metalowymi
• górna listwa podszybowa przystosowana do zamocowania oświetlenia LED w profilu aluminiowym
• półki szklane zawieszane na zaczepach metalowych w perforacji słupków(skok 50 mm)
• gablota szklana klejona UV, dobra ekspozycja produktu dzięki minimalnej ilości mocowań szkła
• dostępna w wersji pojedynczej (1 moduł 60 cm) oraz podwójnej (2 moduły 60 cm)
• możliwa do zestawienia w ciągu z dowolnym typem lady pełnej

LINIA LAD Z GABLOTAMI SZKLANYMI

Dane techniczne
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Odpowiadając na rosnące potrzeby rynku przedstawiamy Państwu regał cukierniczy Novio 
Sweet. Zastosowany w nim system chłodzenia ogranicza efekt obsychania produktów, 
zaś zastosowanie systemu NO SMELL zapobiega przenikaniu się zapachów, co umożliwia 
eksponowanie różnych produktów bez konieczności ich separacji. Dzięki NO SMELL twój towar 
dłużej zachowa naturalne właściwości smakowe i aromat, a ergonomiczna i przyjazna dla 
sprzedawcy konstrukcja ekspozycji umożliwi nienaganną jego prezentację.

Opis
• uchylne szklane drzwi
• 5 półek (gł.40cm) cukierniczych z 

możliwością regulacji kąta 
• wersja pod agregat zewnętrzny
• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem 

temperatury
• chłodzenie dynamiczne

REGAŁ CUKIERNICZY NOVIO SWEET

Dane techniczne

Opcje dodatkowe
• regał suchy z komorą do ukrycia agregatu do regału chłodniczego
• oświetlenie led półek 
• możliwość indywidualnej zabudowy

• automatyczne odszranianie
• system NO SMELL
• wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RAL
• listwy cenowe
• oświetlenie górne
• korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo 

na kolor RAL

MODEL WYMIARY 
(dł. gł. wys.)

ZAKRES 
TEMP. (0C)

NOVIO SWEET 1,25 1250/766/2052 +4...+10

NOVIO SWEET 2,50 2500/766/2052 +4...+10
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W odpowiedzi na rosnącą popularność samoobsługowej sprzedaży pieczywa proponujemy 
połączenie nowoczesnego designu i sprawdzonej technologii. Mebel dzięki wykorzystaniu 
klapek z plexi z systemem spowalniającym opadanie jest wygodny i bezpieczny w obsłudze.

Opis
KOSZ NA BUŁKI:
• szafka z koszem na bułki z płyty meblowej, stawiana na podstawie regału
• front kosza szklany, przegroda kosza z plexi gr. 10 mm
• kosz wyposażony w szufladę na okruchy

PÓŁKA WISZĄCA:
• zestaw trzech półek w konstrukcji metalowej zawieszanych pod kątem 20O w rozstawie 35 cm, głębokości 

poziomów: 46.5 cm, 40 cm oraz 33.5 cm
• górny ruszt perforowany w wykonaniu z metalu bądź sklejki
• frontowy ogranicznik oraz przegrody półki z plexi, maksymalnie trzy przegrody na półkę
• półka wyposażona w 2 szuflady na okruchy oraz wbudowane mocowanie pod oświetlenie LED w profilu 

aluminiowym
• pod każdym poziomem możliwość zamontowania wolnoopadających klapek z plexi zamykających poziom 

poniżej, najwyższy poziom otwarty kosz wyposażony w szufladę na okruchy

REGAŁ PIEKARNICZY SAMOOBSŁUGOWY TYP-1

Dane techniczne

Opcje dodatkowe
• w ofercie dostępna szafka w kilku wariantach wykonania, m.in.:

• serwisowa z zasobnikiem na torebki oraz wrzutką koszową 
• z dodatkowymi pojemnikami na pieczywo
• z szufladą

• regał dostępny w wersji z załadunkiem od tyłu

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 • X • X

2300 • X • X

2500 • X • X
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Regał z koszami chlebowymi doskonale sprawdzi się zarówno w piekarni samoobsługowej, jak 
i tradycyjnej. Nowoczesny design, umiejętnie wykorzystane materiały wyróżniają prezentowane 
kosze wśród dostępnych na rynku. Zastosowanie wolnoopadających klap zapewnia komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania.

Opis
KOSZ NA BUŁKI:
• kosze dostępne w dwóch głębokościach: 47 cm i 55 cm
• korpus kosza z płyty meblowej zawieszany 

na zaczepach metalowych w perforacji słupa 
w pozycji poziomej 

• front kosza szklany
• przegrody koszy z plexi gr. 10 mm, 

maksymalnie 3 przegrody na kosz 
• klapy zamykające przestrzeń kosza wykonane 

z plexi giętego pod kątem, wyposażone 
w system spowalniający opadanie

• kosz wyposażony w szufladę na okruchy 
z frontem ze stali nierdzewnej

PÓŁKA WISZĄCA:
• półka z płyty meblowej 

z zaczepami metalowymi, 
do zawieszenia w perforacji w pozycji poziomej

• od frontu ograniczona stałym relingiem 
z pręta ø10 mm

REGAŁ PIEKARNICZY SAMOOBSŁUGOWY TYP-2

Dane techniczne

Opcje dodatkowe
• możliwość zamówienia koszy w wersji z oświetleniem (oświetlenie mocowane we wnętrzu chlebaka)
• pod półką możliwość mocowania oświetlenia LED w profilu aluminiowym

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 • • • •

2300 • • • •

2500 • • • •
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Klasyczne rozwiązanie serii koszy i półek piekarniczych. Komfortowe w obsłudze, dostępne 
zarówno w wersji z klapami, jak i otwartej. Kombinacja trzech wielkości koszy pozwala na 
dopasowanie regału do każdego rodzaju asortymentu piekarniczego.

Opis
KOSZ NA BUŁKI:
• korpus kosza z płyty meblowej, stawiany na szafce
• front kosza szklany
• przegrody kosza ze sklejki gr. 10 mm, maksymalnie 

dwie przegrody na kosz 
• kosz dostępny w wersji otwartej oraz z klapką z plexi
• kosz wyposażony w szufladę na okruchy

PÓŁKA NA CHLEB:
• półka z płyty meblowej z zaczepami 

metalowymi, do zawieszenia w perforacji słupa 
w pozycji poziomej bądź pod kątem 15O

• front półki metalowy z wypalaną kratką, 
wypełnienie ze sklejki

PÓŁKA NA BUŁKI:
• półka z płyty meblowej z zaczepami metalowymi, do zawieszenia w perforacji słupa w pozycji poziomej
• front półki szklany
• przegrody półki ze sklejki gr. 10 mm, maksymalnie dwie przegrody na półkę
• dostępne w wersji otwartej oraz z klapką z plexi
• kosz wyposażony w szufladę na okruchy

REGAŁ PIEKARNICZY SAMOOBSŁUGOWY TYP-3

Dane techniczne

Opcje dodatkowe
• możliwość zamówienia koszy w wersji z oświetleniem (oświetlenie mocowane pod półką/koszem)
• klapki z plexi dostępne w wersji z dwoma lub trzema otworami do pobierania towaru
• możliwość zamówienia klapki z systemem spowalniającym opadanie

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 • • • •

2300 • • • •

2500 • • • •
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Regał piekarniczy z półkami drewnianymi to doskonałe połączenie wysokiej jakości naturalnych 
materiałów i nowoczesnej stylistyki. Idealna propozycja dla klientów, którzy cenią atrakcyjną 
ekspozycję swoich wypieków.

Zestawienie półek dostosowanych do wielkości blach cukierniczych, koszy na bułki oraz koszy 
na bagietki w jednym ciągu regałów zapewnia możliwość ekspozycji każdego rodzaju wypieków.

REGAŁ PIEKARNICZY TYP-4

Opis
KOSZ NA BUŁKI:
• bazę pod kosz stanowi szafka z szufladą  

-dodatkowa przestrzeń do przechowywania 
• kosz w konstrukcji metalowej wypełniony rusztem 

z naturalnych listew bukowych 
• front i przegroda kosza szklana 
• ruszt drewniany z możliwością ustawienia pod 

skosem lub płasko, w zależności od potrzebnej 
przestrzeni załadunkowej 

• kosz wyposażony w szufladę na okruchy

PÓŁKA WISZĄCA:
• rama metalowa zawieszana w perforacji słupa, 

możliwość ustawienia półki poziomo bądź pod 
kątem 15O 

• ruszt z listew bukowych nakładany na ruszt 
metalowy

• pod każdą półką przewidziane mocowania 
• pod oświetlenie LED w profilu aluminiowym
• przegrody wykonane z pręta z możliwością 

zapięcia w dowolnym miejscu

Dane techniczne

Opcje dodatkowe
• możliwość rezygnacji z szafki, kosz na bułki mocowany w perforacji słupa
• w ofercie dostępny również kosz na bagietki do modułu 600 mm

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 • X • X

2300 • X • X

2500 • X • X
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Regał z uchwytami cukierniczymi to sprawdzone rozwiązanie pozwalające uzyskać dużą 
przestrzeń ekspozycji nawet na 1 module regału. Idealne rozwiązanie pod standardowe blachy 
cukiernicze 60x40 cm. Dodatkowo podwyższona podstawa umożliwia ekspozycje towaru 
bezpośrednio na powierzchni blatu.

Opis
UCHWYT CUKIERNICZY UC:
• półka metalowa zawieszana w perforacji, możliwość ustawienia półki poziomo bądź pod kątem 15O

• dostępne dwie głębokości półki- 40 cm i 60 cm, dostosowane do standardowych blach cukierniczych 
60x40 cm oraz 40x30 cm

REGAŁ CUKIERNICZY 

Dane techniczne

Opcje dodatkowe
• w ofercie dostępne również półki w wykonaniu ze stali kwasoodpornej do bezpośredniej ekspozycji towaru na 

półce, możliwość domówienia wkładu ze sklejki 
• możliwość zamówienia półki w wersji z mocowaniem oświetlenia LED w profilu aluminiowym

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 • • • •

2300 • • • •

2500 • • • •
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Wysokiej klasy 
urządzenia chłodnicze

Nasze urządzenia chłodnicze 
to połączenie nowoczesnego 
designu oraz najlepszych 
dostępnych technologii na rynku. 
Wykonanie z najlepszej jakości 
markowych podzespołów 
gwarantują niezawodną 
pracę przez lata.
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Wysokiej klasy 
urządzenia chłodnicze

Wędliny / Mięso / Nabiał
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Lada Vendo to urządzenie które przy ograniczeniu wymiarów zewnętrznych oferuje 
optymalizację powierzchni ekspozycyjnej. Łącząc nowoczesny design z zaawansowaną 
technologią jest jedną z najciekawszych propozyjcji, którą możemy spotkać na europejskim 
rynku. Wyprowadzenie szyby z pionu i pochylenie jej w stronę sprzedawcy daje tutaj efekt 
otwarcia przestrzeni stoiska i znacznie poprawia prezentację produktu, a zastosowanie 
szuflad w zasobniku usprawnia pracę sprzedawcy i szybkkość obsługi klienta.

LADA CHŁODNICZA VENDO 

Funkcje dostępne
• agregat wewnętrzny lub wersja pod agregat 

zewnętrzny
• wersje urządzenia: chłodnicza, bemar, fish, self 

service
• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem 

temperatury
• chłodzenie dynamiczne
• automatyczne odszranianie
• szyba przednia prosta uchylna 

Wyposażenie dostępne opcjonalnie
• wersja pod agregat zewnętrzny
• innowacyjny nanosystem ochrony żywności 

– NO SMELL
• frontowa półka dla klienta
• przegroda ruchoma niska / wysoka
• przegrody stałe - niskie / wysokie

• blat granitowy
• regulowane nogi inox
• ekspozycja z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej 

aisi 304
• przestrzeń magazynowa ze stali nierdzewnej
• przesłony z pleksi
• oświetlenie ekspozycji led
• korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na 

kolor RAL

Dane techniczne

• gniazdo elektryczne pojedyncze lub podwójne
• półka ekspozycyjna schodkowa (2 lub 3 poziomy)
• wtyczka angielska
• podnoszona przednia szyba
• przestrzeń magazynowa ze stali aisi 304
• szuflada zasobnika

MODEL WYMIARY (dł. gł. wys.) ZAKRES TEMP. (0C)

VENDO 1,25 1250/1156/1200 +1…+10

VENDO 1,50 1500/1156/1200 +1…+10

VENDO 2,0 2000/1156/1200 +1…+10

VENDO 2,5 2500/1156/1200 +1…+10

VENDO 3,0 3000/1156/1200 +1…+10

VENDO 3,75 3750/1156/1200 +1…+10
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Projektując regał Novio dedykowany sprzedaży nabiału i napojów chcieliśmy stworzyć 
urządzenie, które spełni oczekiwania sprzedawcy, konsumenta i serwisu. Konstrukcja 
korpusu zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni ekspozycyjnej (przy 
zminimalizowanych zewnętrznych gabarytach urządzenia), ekonomiczną, długą 
i bezawaryjną pracę, a rozwiązania techniczne oraz jakość użytych materiałów gwarantują 
niskie zużycie energii i szybki serwis. 

REGAŁ CHŁODNICZY NOVIO

Funkcje dostępne standardowo w każdym modelu

Opcje dodatkowe
• komplet szklanych boków - 2 szt.
• komplet pełnych boków - 2 szt.
• przesuwane szklane drzwi lub uchylne szklane drzwi
• lustro boczne
• wtyczka angielska
• górne lustro
• oświetlenie led półek
• regał suchy z komorą do ukrycia agregatu 

do regału chłodniczego 

Dane techniczne

• wersja pod agregat zewnętrzny
• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem 

temperatury
• chłodzenie dynamiczne
• automatyczne odszranianie
• roleta nocna
• wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RAL

• płotki zabezpieczające towar
• możliwość pochylenia półki
• listwy cenowe
• oświetlenie górne
• korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na 

kolor RAL

MODEL WYMIARY (dł. gł. wys.) ZAKRES TEMP. (0C)

NOVIO 1,25 1250/766/2052 +4...+8

NOVIO 1,5 1500/766/2052 +4...+8

NOVIO 2,0 2000/766/2052 +4...+8

NOVIO 2,5 2500/766/2053 +4...+8

NOVIO 3,0 3000/766/2054 +4...+8

NOVIO 3,75 3750/766/2055 +4...+8
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Współpraca 
z producentami

Dzięki ścisłej współpracy 
z producentami urządzeń chłodniczych 
oraz mebli, mamy kontrolę nad każdym 
etapem produkcji. Daje nam to dużo 
więcej możliwości, niż oferowanie 
produktów szablonowych 
i standardowych. Dzięki temu 
możemy być pewni, że nasza wizja 
oraz inwestora zostaną zrealizowane 
dokładnie tak, jak w projekcie. 
Potrzeby klientów są dla nas 
inspiracją i wskazówką.
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Współpraca 
z producentami

Warzywa i owoce
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Dzięki zastosowaniu perforowanej i odpowiednio profilowanej półki uzyskaliśmy możliwość 
łączenia w ciąg mebla chłodniczego z regałem suchym. Takie zestawienie gwarantuje idealną 
prezentację owoców i warzyw. Wykorzystanie luster i dodatkowe oświetlenie buduje wrażenie 
dodatkowej objętości produktu. Zastosowane w regale materiały i rozwiązania techniczne 
gwarantują wydłużenie okresu pełnej świeżości eksponowanego asortymentu.

REGAŁ CHŁODNICZY NOVIO GREEN

Wyposażenie Standard
• wersja pod agregat zewnętrzny(możliwość 

instalacji agregatu przy regale w sklepie)
• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem 

temperatury
• chłodzenie dynamiczne
• automatyczne odszranianie
• roleta nocna

Opcje dodatkowe
• regał suchy z komorą do ukrycia agregatu do regału chłodniczego 
• oświetlenie led półek 
• możliwość indywidualnej zabudowy
• komplet koszy bukowych 

Dane techniczne

• wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej aisi304
• płotki zabezpieczające towar
• możliwość pochylenia półki
• listwy cenowe
• oświetlenie górne
• korpus zewnętrzny malowany proszkowo - 

możliwość wykonania indywidualnej zabudowy

MODEL WYMIARY (dł. gł. wys.) ZAKRES TEMP. (0C)

NOVIO GREEN 1,25 1250/766/2052 +4…+10
NOVIO GREEN 2,0 2000/766/2052 +4…+10
NOVIO GREEN 2,5 2500/766/2053 +4…+10
NOVIO GREEN 3,0 3000/766/2054 +4…+10

NOVIO GREEN 3,75 3750/766/2055 +4…+10
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Połączenie efektywnego wykorzystania przestrzeni i właściwej ekspozycji każdego produktu. 
Kompaktowe rozwiązanie sprawdzi się nawet w małym sklepie. Dzięki odpowiedniemu 
podświetleniu i odbiciom lustrzanym, zamiast zwykłego regału uzyskujemy mebel pełen 
świeżych owoców i warzyw.

REGAŁ NA WARZYWA TYP-1

Opis
• półka pod skrzynki wykonana ze stali kwasoodpornej, zawieszana w perforacji słupa pod kątem 25O

• głębokość półki dostosowana pod standardowe skrzynki 40x60 cm
• lustro wykonane z plexi- materiału bezpiecznego w użytkowaniu
• zwieńczenie z przewidzianym mocowaniem pod oświetlenie LED w profilu aluminiowym

Opcje dodatkowe
• w ofercie dostępne półki głębokości 40cm
• półki dostępne również z wbudowanym mocowaniem pod oświetlenie LED w profilu aluminiowym
• na zamknięcie ciągu, przewidziany dedykowany bok z płyty meblowej z podebraniem wykończonym 

blachą perforowaną
• możliwość zamówienia wraz z kompletem skrzynek bukowych

Dane techniczne

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 • • • •

2300 • • • •

2500 • • • •
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Dzięki zastosowaniu dwóch poziomów półek o różnej głębokości całość ekspozycji jest 
przejrzysta i dobrze widoczna. Każdy produkt pozostaje w zasięgu ręki klienta oraz obsługi. 
Zastosowanie dużej powierzchni lustrzanej i dodatkowego oświetlenia buduje wrażenie 
objętości sprzedawanych warzyw i owoców.

REGAŁ NA WARZYWA TYP-2

Opis
• półka pod skrzynki wykonana ze stali kwasoodpornej, zawieszana w perforacji słupa pod kątem 25O

• dwie głębokości półki: 65cm i 105cm, obie głębokości dostosowane pod standardowe skrzynki 40x60cm
• lustro wykonane z plexi- materiału bezpiecznego w użytkowaniu
• zwieńczenie z przewidzianym mocowaniem pod oświetlenie LED w profilu aluminiowym

Opcje dodatkowe
• półki dostępne również z wbudowanym mocowaniem pod oświetlenie LED w profilu aluminiowym
• na zamknięcie ciągu, przewidziany dedykowany bok z płyty meblowej, profilowany w sposób zapewniający 

najlepsza ekspozycję towaru również patrząc z boku regału
• możliwość zamówienia wraz z kompletem skrzynek bukowych

Dane techniczne

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 X X X X

2300 • • • •

2500 X X X X
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Wyspa warzywnicza łącząca wytrzymałość i solidność konstrukcji metalowej z wykończeniem 
z wysokiej jakości drewna naturalnego i stali kwasoodpornej. Jeden moduł wyspy zapewnia 
jednoczesną ekspozycję 6 skrzynek 60x40cm. W zestawieniu z innymi meblami tworzy 
wrażenie ogrodu pełnego świeżych owoców i warzyw. Podwieszona pod rusztem taca na 
odpady zapewnia czystość w przestrzeni sklepowej.

WYSPA NA WARZYWA TYP-1

Opis
GONDOLA- MODUŁ PROSTY:
• gondola metalowa w module 120cm, z rusztem wypełnionym listwami bukowymi, mocowanym pod kątem 20O

• ruszt drewniany przystosowany pod 6 skrzynek 60x40cm
• dodatkowy reling na plakietki cenowe
• przeznaczona do zestawiania w ciągi zarówno jednostronne, jak i z ekspozycją na dwie strony
• wyposażona w tacę na odpadki

Opcje dodatkowe
• w ofercie dostępna dedykowana podstawa pod wagę oraz uchwyt na torebki zrywki
• możliwość zamówienia wraz z kompletem skrzynek bukowych

Dane techniczne

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

1200

1550 •
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Lekka wyspa warzywnicza na kółkach to idealne rozwiązanie dla wszystkich klientów 
poszukujących mobilnych rozwiązań. Dzięki wprowadzeniu rusztu o zmiennym kącie 
nachylenia uzyskujemy większą możliwość dopasowania sposobu ekspozycji do produktu, 
wpływając na jego atrakcyjny wygląd, a co za tym idzie, efektywną sprzedaż.

WYSPA NA WARZYWA TYP-2

Opis
• gondola metalowa w module 125 cm, jezdna na kółkach
• ruszt pod skrzynki z drewna bukowego podzielony na dwie części: przednią mobilną i tylną stałą
• ruszt frontowy, głębokości 60cm, nakładany na konstrukcję metalową poziomo bądź pod kątem 20O

• ruszt tylny stały, głębokości 40 cm
• łączna ładowność 1 modułu: 5 skrzynek 60x40 cm
• dodatkowy reling na plakietki cenowe
• przeznaczona do zestawiania w ciągi zarówno jednostronne jak i z ekspozycją na dwie strony

Opcje dodatkowe
• na zamknięcie ciągu przewidziany dedykowany bok z płyty meblowej
• w ofercie dostępny również moduł szczytowy szerokości 105cm
• możliwość zamówienia wraz z kompletem skrzynek bukowych

Dane techniczne

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

625 1250

1650 • •

47



48



Wygodne i kompaktowe rozwiązanie gondoli warzywniczej. Odpowiednie do dużych i małych 
sklepów. Łączy solidność regału metalowego z delikatnym drewnianym wykończeniem.

Trzy poziomy dwustronnej gondoli pozwalają wyeksponować prezentowane warzywa i owoce 
przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni sklepowej.

WYSPA NA WARZYWA TYP-3

Opis
MODUŁ PROSTY:
• uchwyt pod skrzynki wykonany ze stali malowanej proszkowo, zawieszany w perforacji 

w pozycji poziomej bądź pod kątem 15O

• głębokość półki- 40cm dostosowana pod standardowe skrzynki 40x60cm
• każda półka wykończona listwą z naturalnego drewna bukowego frezowaną pod cenówkę

SZCZYT PERFOROWANY:
• dostępny w module 1000mm
• dedykowane zakończenie gondoli, konstrukcja metalowa wypełniona panelami perforowanymi możliwość 

zawieszenia uchwytów na skrzynki/półki w module 1000mm lub haczyków na produkty zawieszane
• przewidziane mocowanie pod uchwyt na torebki/ zrywki

Opcje dodatkowe
• możliwość zamówienia wraz z kompletem skrzynek bukowych

Dane techniczne

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

1300 • • • •

1500 • • • •

49



50



Propozycja pozwalająca połączyć atrakcyjną ekspozycję świeżych owoców i warzyw z łatwym 
dostępem klienta do produktu. Wyróżnia się wśród dostępnych na rynku rozwiązań, dzięki 
zastosowaniu łamanych zakończeń.

WYSPA NA WARZYWA TYP-4

Opis
MODUŁ PROSTY:
• dwustronna gondola oparta na konstrukcji metalowej
• jeden poziom ekspozycji wykonany ze stali kwasoodpornej pochylony pod kątem 15O

• głębokość półki dostosowana pod standardowe skrzynki 40x60cm
• obudowa wyspy metalowa malowana proszkowo z elementami z płyty meblowej 

SZCZYT ŁAMANY:
• zakończenie gondoli oparte na konstrukcji metalowej
• jeden poziom ekspozycji wykonany ze stali kwasoodpornej zawieszony w perforacji pod kątem 15O, 

dzielony na trzy równe pola
• obudowa szczytu metalowa malowana proszkowo z elementami z płyty meblowej

Opcje dodatkowe
• możliwość podwyższenia wyspy o kolejne 40 cm w celu dodania drugiego poziomu ekspozycji (półka/uchwyt 

pod skrzynki mocowany w perforacji słupa)
• w ofercie dostępna dedykowana podstawa pod wagę oraz uchwyt na torebki zrywki
• możliwość zamówienia wraz z kompletem skrzynek bukowych, skrzynie na szczyt gondoli w formie trapezu- 3 

skrzynie na jeden szczyt

Dane techniczne

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

1000 • X • X
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Kompleksowa 
realizacja

Na etapie odbioru inwestycji, 
klient otrzymuje nie tylko 
w pełni wyposażony obiekt 
ale również kompletną 
koncepcję działania 
w poszczególnych 
branżach.
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Kompleksowa 
realizacja

Alkohol i stanowiska kasowe
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Sprawdzone rozwiązanie w zupełnie nowej odsłonie wizualnej. Solidne i wytrzymałe dzięki 
zastosowaniu dodatkowych frontowych słupków konstrukcyjnych. Atrakcyjne dzięki lekkiej 
konstrukcji o industrialnym charakterze. Swobodnie sprawdzi się w każdej przestrzeni 
przyciągając uwagę do eksponowanego produktu. 

REGAŁ NA ALKOHOL TYP-1

Opis
• lekka i wytrzymała konstrukcja nośna regału oparta na systemie ażurowych ram metalowych
• elementy nośne ukształtowane w estetycznej industrialnej formie wykończone wstawkami z naturalnej 

lakierowanej sklejki 
• plecy regału, mocowane na dystansie za regałem
• półki z lakierowanej sklejki zawieszane na zaczepach metalowych w perforacji słupa w pozycji poziomej
• każdy poziom półki wyposażony w ogranicznik przedni w formie relingu oraz mocowanie listwy cenowej
• oświetlenie LED mocowane z tyłu regału za każdym poziomem półki, światło skierowane do góry podświetla 

wszystkie poziomy ekspozycji
• regał kończący ciąg nie wymaga pełnego zakończenia, w ofercie przewidziane dedykowane ograniczniki boczne 

do półek oraz dolna osłona słupa

Opcje dodatkowe
• oprócz rozwiązania przyściennego możliwość zamówienia regału w wersji 

niższej 190cm do zestawienia w formie gondoli wolnostojącej 
• w ofercie dostępne dedykowane kosze na wino 

w module 600mm i 1000mm

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

1900 • • • •

2500 • • • •

• dostępne   X niedostępne

Dane techniczne
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Połączenie klasycznego modelu regału uzupełnione o odpowiedni dodatek zdjęciowy. 
Podświetlane banery z grafiką doskonale wyróżniają stoisko w przestrzeni sklepu, ułatwiając 
klientowi odnalezienie poszukiwanego produktu.

REGAŁ NA ALKOHOL TYP-2

Opis
• regał w konstrukcji metalowej z frontową belką wykończoną listwą z płyty meblowej lub MDF
• plecy regału w wykonaniu z metalu lub płyty meblowej
• górne zwieńczenie w formie baneru z grafiką podświetlonego światłem LED
• możliwość doboru rodzaju grafiki do produktu
• możliwość dodania dodatkowego oświetlenia LED mocowanego do pionowego słupka przedniego 
• półki metalowe systemu MULTENEO
• ograniczniki przednie do wyboru druciane, szklane bądź z plexi

Opcje dodatkowe
• na zakończenie ciągu rekomendowany bok z płyty meblowej

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2300 • • • •

2500 • • • •

• dostępne   X niedostępne

Dane techniczne
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Propozycja regału monopolowego stworzona na bazie niezawodnych rozwiązań systemu 
MULTENEO. Zastosowanie podświetlonej symboliki tworzy elegancką formę komunikacji 
wizualnej z klientem. W trosce o komfort kupującego stworzyliśmy serię banerów nie tylko 
stoiskom monopolowym, ale również piekarniczym, cukierniczym i warzywnym.

REGAŁ NA ALKOHOL TYP-3

Opis
• regał przyścienny w konstrukcji metalowej systemu MULTENEO
• ograniczniki przednie do wyboru druciane, szklane bądź z plexi
• plecy regału w wykonaniu z metalu lub płyty meblowej
• górne zwieńczenie w formie podświetlanego baneru zawieszanego w perforacji słupa
• baner w konstrukcji metalowej z wypalaną laserowo symboliką (do wyboru pieczywo, 

cukiernia, warzywa, wino, alkohol)
• w dolnej części baneru przewidziane dodatkowe mocowanie pod oświetlenie LED 
• w profilu metalowym (podświetlenie najwyższego poziomu ekspozycji)

Opcje dodatkowe
• na zakończenie ciągu rekomendowany bok z płyty meblowej
• możliwość dodania dodatkowego oświetlenia LED pod każdym poziomem półki

• dostępne   X niedostępne

Dane techniczne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 • • • •

2300 • • • •

2500 • • • •
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Propozycja regału z belką przednią to odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich klientów 
poszukujących mebla mogącego unieść duże obciążenia. Stabilny i wytrzymały dzięki 
zastosowaniu perforowanej metalowej belki przedniej. Zastosowanie dwustronnie podpartych 
zaczepów sprawia, że regał staje się rozwiązaniem dla różych grup produktów. Wykończenie z 
płyty meblowej dodaje lekkości i tworzy przestrzeń pod reklamę, 
grafikę lub napisy.

REGAŁ NA ALKOHOL TYP-4

Opis
• regał w konstrukcji metalowej systemu MULTENEO z frontową perforowaną belką wykończoną listwą 

z płyty meblowej
• plecy regału w wykonaniu z metalu lub płyty meblowej
• górne zwieńczenie zawieszane w perforacji słupa z płytą (może stanowić bazę pod reklamę/ napis)
• możliwość dodania dodatkowego oświetlenia LED mocowanego do pionowego słupka przedniego 
• półki metalowe systemu MULTENEO zawieszane na zaczepach dwustronnych bądź jednostronnych w perforacji słupa 
• ograniczniki przednie do wyboru druciane, szklane bądź z plexi

Opcje dodatkowe
• na zakończenie ciągu rekomendowany bok z płyty meblowej
• możliwość dodania dodatkowego oświetlenia LED pod każdym poziomem półki

• dostępne   X niedostępne

Dane techniczne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

2100 • • • •

2300 • • • •

2500 • • • •
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Lada sprzedażowa to niewątpliwie jeden z niezbędnych elementów wyposażenia sklepu. 
Kluczowy element ułatwiający płynną obsługę jednocześnie zachęcając klienta do dokonania 
zakupów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dopasowanie ciągu lad do układu sklepu 
i oferowanego asortymentu. Dzięki kombinacji lad prostych, przeszklonych i impulsów 
dostajemy możliwość dopasowania długości i kształtu ciągu mebli do projektu.

LINIA LAD MARKET TYP-1

Opis
LADA PROSTA:
• korpus na bazie płyty meblowej
• blat z wywinięciem na front, laminowany 

HPL o podwyższonej wytrzymałości
• do zamówienia również narożnik zewnętrzny 

i wewnętrzny
• możliwość przygotowania otworów pod wago-skaner, 

szufladę kasową i inne akcesoria
• dostępny wariant z wysokim impulsem z plexi

LADA PRZESZKLONA:
• korpus na bazie płyty meblowej
• konstrukcja wzmacniana pionowymi 

elementami metalowymi
• półki szklane zawieszane na zaczepach 

metalowych w perforacji (skok 50 mm)
• gablota szklana klejona UV, duża 

przejrzystość ekspozycji
• dostępna w module 60 cm i 90 cm

Opcje dodatkowe
• prezentowane zestawienia należy traktować jako poglądowe, w celu uzyskania dalszych informacji 

o możliwości łączenia wybranych rozwiązań, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy 
• możliwość zamówienia w wykonaniu z blatem ze stali kwasoodpornej
• w standardowej ofercie posiadamy półki dla klienta w wykonaniu z płyty meblowej, 

metalowe, drewniane, z rurek ze s tali nierdzewnej

Dane techniczne
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Lada, która doskonale sprawdzi się w coraz bardziej popularnych sklepach samoobsługowych. 
Meble idealnie wyprofilowane pod każdą formę ekspozycji wykończone estetyczną i trwałą 
stalą kwasoodporną. Podwyższone regały impulsowe dają od strony sprzedawcy przestrzeńna 
schowanie monitora/ kasy, zapewniając jednocześnie atrakcyjną ekspozycję towarów.

LINIA LAD MARKET TYP-2

Opis
LADA PROSTA:
• korpus na bazie płyty meblowej
• blat laminowany HPL, o podwyższonej wytrzymałości
• lady dostępne również w wersji z wcięciem pod 

koszyk zakupowy oraz z wnęką na wykładanie towaru, 
wykończenie powierzchni ze stali nierdzewnej

• do zamówienia również narożnik zewnętrzny 
i wewnętrzny

• możliwośc przygotowania otworów pod wago-skaner, 
szufladę kasową i inne akcesoria

LADA Z IMPULSEM:
• korpus na bazie płyty meblowej
• konstrukcja impulsu metalowa z półkami 

zawieszanymi w perforacji, ograniczniki 
półek z plexi

• impuls dostępny w wersji wysokiej - szerokość 
65 cm oraz w wersji niskiej- szerokość 95 cm

• wykończony bokami z płyty meblowej

Opcje dodatkowe
• prezentowane zestawienia należy traktować jako poglądowe, w celu uzyskania dalszych informacji 

o możliwości łączenia wybranych rozwiązań, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy 
• możliwość zamówienia w wykonaniu z blatem ze stali kwasoodpornej
• w standardowej ofercie posiadamy półki dla klienta w wykonaniu z płyty meblowej, metalowe, 

drewniane, z rurek ze stali nierdzewnej

Dane techniczne
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Oszczędność 
czasu 
i pieniędzy

Jeden zespół, który odpowiada 
za projektowanie i realizację 
wszystkich faz inwestycji 
gwarantuje wysoki poziom 
usługi oraz pełną 
odpowiedzialność 
za każdy 
etap projektu.
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Oszczędność 
czasu 
i pieniędzy

Regały metalowe
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Regał z półkami w gięciu „U” to bazowy produkt ze standardowej kolekcji firmy MULTENEO.         
Poprzez szeroki asortyment dopasowanych akcesoriów stanowi bazę do wielu 
rozwiązań branżowych.

REGAŁ METALOWY TYP-1

Opis
• regał w konstrukcji metalowej oparty na spawanym słupie przyściennym, dostępny w wielu wariantach 

wysokości/szerokości/głębokości
• podstawowe stosowane przekroje słupów: 80x40 mm oraz 60x30 mm
• perforacja słupa o skoku 50 mm, 
• plecy regału w wykonaniu z metalu lub płyty meblowej
• półki metalowe systemu MULTENEO w gięciu “U” zawieszane na zaczepach jednostronnych w perforacji słupa w 

pozycji poziomej bądź pod kątem 15O

• półki dostępne w wersji podstawowej, z jednym bądź dwoma wzmocnieniami 
• ograniczniki przednie do wyboru druciane, szklane bądź z plexi

Dane techniczne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 665 900 1000 1250

1300 • • • • •

1500 • • • • •

1700 • • • • •

1900 • • • • •

2100 • • • • •

2300 • • • • •

2500 • • • • •

• dostępne   X niedostępne

69



70



Regał z półkami w gięciu prostym to bazowy produkt ze standardowej kolekcji firmy 
MULTENEO. Poprzez szeroki asortyment dopasowanych akcesoriów stanowi bazę do wielu 
rozwiązań branżowych.

REGAŁ METALOWY TYP-2

Opis
• regał w konstrukcji metalowej oparty na spawanym słupie przyściennym, dostępny w wielu wariantach 

wysokości/szerokości/głębokości
• podstawowe stosowane przekroje słupów: 80x40 mm oraz 60x30 mm
• perforacja słupa o skoku 50 mm, 
• plecy regału w wykonaniu z metalu lub płyty meblowej
• półki metalowe systemu MULTENEO w gięciu prostym zawieszane na zaczepach jednostronnych w perforacji 

słupa w pozycji poziomej bądź pod kątem 15O

• ograniczniki przednie druciane

Dane techniczne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000

1300 • • •

1500 • • •

1700 • • •

1900 • • •

2100 • • •

2300 • • •

2500 • • •

• dostępne   X niedostępne
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Nowa odsłona regału na prasę. 
Oparty na standardowym rozwiązaniu regału systemu MULTENEO. 
Aż 12 poziomów ekspozycji na jednym module regału

REGAŁ NA PRASĘ

Opis
• regał w konstrukcji metalowej oparty na spawanym słupie przyściennym
• półki na prasę metalowe zawieszane w perforacji słupa pod katem zapewniającym 

optymalną prezentacje produktu
• całość rozwiązania podzielona na 3 części z ekspozycją na pięciu, czterech i trzech poziomach
• plecy regału w wykonaniu z metalu lub płyty meblowej

Opcje dodatkowe
• możliwość innej niż proponowana konfiguracji półek, również na niższym regale w formie gondoli dwustronnej
• regał dostępny w wersji z ogranicznikami przednimi z plexi lub bez odatkowych ograniczników

Dane techniczne

• dostępne   X niedostępne

WYSOKOŚĆ
SZEROKOŚĆ

600 900 1000 1250

1900 • • • •

2100 • • • •

2300 • • • •

2500 • • • •
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Działamy 
w modelu 
Design&Build

Planując otwarcie lokalu gastronomicznego warto połączyć 
działania projektanta wnętrz z doświadczeniem wykwalifikowanych 
technologów, którzy zadbają o odpowiedni wystrój i funkcjonalność 
lokalu. Niezależnie czy zamierzamy prowadzić szykowną restaurację 
czy małe bistro musimy pamiętać, że połączenie odpowiedniego 
wystroju lokalu z jego funkcjonalnością i wysokim standardem 
sprzętów da nam sukces. Nasi specjaliści pomogą 
odpowiednio połączyć wszystkie składowe projektu 
bo otwarcie „gastronomii” to trudne przedsięwzięcie, 
dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców.
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Działamy 
w modelu 
Design&Build

Gastronomia
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Światło pełni 
we wnętrzu ogromnie 
ważne funkcje.

Odpowiedni dobór oświetlenia to świetny sposób na prezentację 
sprzedawanych towarów i dopełnienie wystroju sklepu, cukierni, piekarni, 
czy restauracji. Liczne badania udowodniły, że dobrze oświetlona przestrzeń 
wywołuje lepsze samopoczucie i zachęca do zakupów. Prawidłowa ekspozycja 
produktów spożywczych podkreśla ich świeżość, a lepsze nasycenie kolorów 
przyciąga klientów. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom przy zastosowaniu 
energooszczędnego oświetlenia LED możemy każdej grupie produktów 
dedykować idealnie do nich dopasowaną barwę światła, eksponując 
walory mięsa, wędlin, drobiu, pieczywa, serów, warzyw, owoców 
i alkoholu znacząco poprawiamy wyniki ich sprzedaży. Każdą 
barwę światła możemy zastosować w dowolnie 
wybranej oprawie.

Luce Linea

76



Światło pełni 
we wnętrzu ogromnie 
ważne funkcje.

Inwestycja w nowoczesne 
oświetlenie daje bardzo duże 

oszczędności i znacząco poprawia 
wyniki sprzedaży.

Stella Studio Splendor Nuvola
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Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Twój konsultant:

woj. pomorskie

woj. podlaskiewoj. zachodnio-
pomorskie

woj. lubuskie

woj. wielkopolskie

woj. dolnośląskie

woj. mazowieckie

woj. lubelskie

woj. świętokrzyskie

woj. podkarpackie

woj. małopolskie

woj. śląskie
woj. opolskie

woj. łódzkie

woj. warmińsko-mazurskie

woj. kujawsko-
pomorskie



ul.gen.Dwernickiego 7/41
31-530 Kraków

+48 600 077 277 
+48 790 690 022

contact@multeneo.com

www.multeneo.com



Notatki





www.multeneo.com


