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Якість холоду, стабільність
температури, енергоефективність
торгової техніки вже
сприймаються як аксіома.
А дизайн – це не просто
модна тенденція, а в першу
чергу можливість створити
максимально ефективні умови
для продажу продуктів. Саме за
таким завданням ми розробляли
дизайн Diagonal :
• Ефективна презентація
продуктів
• Лаконічність конструкції і
форми
• Оптимальна викладка
товарів завдяки геометрії
експозиційної поверхні.
Сучасні тенденції рітейлу
передбачають розширену freshзону з великим асортиментом
гарячої і холодної кулінарії
і елементами виробництва
продуктів на передній лінії
продажу, нестандартні рішення
для продажу м'ясних продуктів на
підвісах. Всі ці завдання вирішені в
лінії вітрин Diagonal.

Oleg Antonenko
CEO Aisberg Ltd
antonenko.oleg@aisberg.od.ua

Динаміка розвитку дизайну–
це постійна взаємодія з
партнерами, модернізація і
поліпшення конструкції та
елементів.
Ми вдячні BILLA Україна і REWE
International AG за надану
можливість розробити лінію
вітрин Diagonal з нахиленими
експозиціями для всіх груп
продуктів після того, як ми
презентували на EuroShop-2017
рішення з нахиленими
поверхнями для кулінарії.
Величезна подяка мережі Сільпо,
на замовлення якої ми розробили
фронтальне скло Diagonal з
полицею, де радіус згину не
спотворює бачення продукту.
У загальному інтер'єрі магазину
абсолютно гармонійно можуть
поєднуватися два дизайну вітрин–
Cube і Diagonal - для різних груп
продуктів. Такий успішний досвід
поєднання двох дизайнів в одному
торговому просторі нам надали
наші партнери – GoodWill (Грузія),
Spar (Україна), Велмарт (Україна).

Вертикальні вітрини в лінії
Diagonal можуть бути виконані в
модифікації Comfort або Standart.
Конструкція вітрин Comfort
найбільш відповідає ідеології
цього дизайну, завдяки акценту на
ергономіку.
Найважливіше для власника
магазину – стати на бік покупця
і побачити його очима всі
експозиції продуктів, розподілити
їх відповідно до обсягів продажу.
Зрештою, зробити свій
магазин кращим, ніж магазин
конкурента.
В даному ревю представлені
досягнення наших партнерів,
які використали Diagonal в своїх
магазинах та досягли успіху.

eco-friendly refrigerants
energy saving
product spezialization
unusual design
easy connection to a working cooling system

П'ять діючих супермаркетів торговельної мережі Carrefour
в Румунії були реорганізовані - відкрито спеціалізовані
відділи продажу риби і морепродуктів, рибної кулінарії на
вітринах Diagonal від Aisberg ltd.
Aisberg реалізував для європейського Carrefour такі
рішення:
– Неординарний дизайн вітрин Diagonal вирізняє новий
відділ в торговому залі і привертає до нього покупців
– Холодильні вітрини Diagonal адаптовані для роботи
на екологічних хладагентах в централізованій
системі холодопостачання
– Інтелектуальна система відтавання вітрин покращує
якість зберігання продуктів і знижує енергоспоживання
– Спеціалізація під товарну групу - три модифікації
вітрин в єдиному дизайні Diagonal з внутрішньою
обробкою з нержавіючої сталі для продажу різних видів
морепродуктів
– Функціональний механізм відкривання стекол для
швидкого догляду за експозицією і вітриною

Carrefour
Romania

– Максимально зручний огляд і вибір продуктів за
рахунок відсутності стійок і кронштейнів в поле зору
покупця
– Широка експозиційна поверхня вміщує широкий
асортимент продуктів
– Надійний захист від запотівання навіть в жаркому
і вологому середовищі - підігрів передніх стекол на
вітринах з температурним режимом 0°С і нижче.

Нові відділи риби та
морепродуктів в діючих
супермаркетах
DIAGONAL S
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL Fish

with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

CASPIY DIAGONAL S
L= 625, 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

Silpo
Ukraine

Спеціалізовані конструкції вітрин
для кожної групи продуктів

product spezialization
maximum visibility
customized designs

Перший супермаркет торгової мережі Silpo, оснащений холодильними прилавками
в дизайні Diagonal. Для магазину з «космічним» інтер'єром потрібні були вітрини у
відповідній стилістиці. Ідеальним рішенням став саме дизайн Diagonal, завдяки своїй
надзвичайній геометрії і експозиційним можливостям.

Silpo завжди шукає ефективні рішення, які
покращують наш сервіс та збільшують продаж.
Стандартно ми використовуємо кубічний дизайн
холодильних вітрин, але в цьому проекті вирішили
випробувати дизайн Diagonal з нахиленими до
гостей експозиціями. Вже під час запуску магазину
разом з виробником ми оптимізували конструкції
вітрин під наши умови.
Сергій Сейма
Регіональний директор Siplo
з роздрібної торгівлі

Виявилось, що частину асортименту - а саме,
рибу в розсолах та кулінарію в соусах неможливо
демонструвати під нахилом. Швидко розробили та
виготовили спеціалізовану каскадну поверхню під
ці продукти. Крім того, за нашим проханням Aisberg
розробив фронтальне скло зі зручною полицею, яке
за кресленнями виконали в Італії. За рік експлуатації
ми не надали жодної рекламації по холоду - все
працює стабільно.

Спеціалізовані холодильні
вітрини Diagonal S, конструкція
яких дозволяє продавати рибу в
розсолах і маринадах під нахилом до
покупця. Завдяки каскадній поверхні
вітрини, риба експонується в лотках,
і розсіл не розливається.

Лінія рибного відділу включає також
низькотемпературний модуль Caviar
для продажу ікри та спеціалізований
модуль Fish для продажу риби на льоду.
Всі деталі вітрини, що контактують з
продуктом, виконані з нержавіючої сталі.
Фронтальне скло оснащене системою
обігріву для попередження запотівання.
DIAGONAL Caviar

with inclined exposition surface
temperature to -4/-6 °C
L= 1250, 2500, 3750 mm

DIAGONAL S

with specialized inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL Fish

for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

Лінія прилавків Diagonal для кулінаріі
поєднує холодильні та теплові
вітрини в єдиному дизайні.
Холодильна вітрина комбінує
конструктивно різні експозиційні
поверхні в залежності від продуктів,
які викладають у вітрину.
Для салатів використовуються
модулі Diagonal з двоконтурною
системою, яка забезпечує їх
швидке і рівномірне охолодження в
гастрономоконтейнерах.

Холодильна вітрина Diagonal
Pizza для приготування піци прямо
в торговому залі з’єднана в лінію
з холодильними прилавками для
кулінарії. Конструкція вітрини
має охолоджувану панель
гастрономоконтейнерів для
інгредієнтів - таким чином, піцу
«збирають» на вітрині за вимогами
покупця.

DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL TC heat table

with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

DIAGONAL Pizza

L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

Кондитерська лінія Pastry - це
холодильні вітрини з трьома
рівнями експозиції загальною
висотою 1415мм. Кожна полиця
охолоджується і має led-освітлення.
Нижчий широкий рівень експозиції
висувається - це дуже зручно для кішпирогів і заливних тортів, великого
асортименту тістечок і десертів.
Сервісний нейтральний модуль
використовується для установки ваг і
спілкування з покупцем.

DIAGONAL Pastry 1415

with pull-out case
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL N neutral

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

Холодильна вітрина лінії
Meat особливої конструкції
і з обробкою з нержавіючої
сталі - саме для свіжого м'яса.
Розміщення вентиляторів і
випарника дозволяє легко і
якісно здійснювати санітарну
обробку обладнання.
Максимальний рівень
корозійного захисту.

DIAGONAL Meat

with vertical evaporator position
for the corrosion prevention
L= 1250, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL 45°

open angle
Evaporation temperature -2°C

На замовлення REWE Group
компанія Айсберг розробила повний
модельний ряд вітрин в дизайні
Diagonal c нахиленою експозиційної
поверхнею– холодильні та теплові
вітрини, низькотемпературні, для риби
на льоду, а також технологічні модулі з
відповідною геометрією.
Основна ідея – збільшити продаж за
допомогою зміни кута огляду продуктів у
вітринах. Нахил експозиційної поверхні
дозволяє бачити весь товар одночасно
під різним кутом зору. Така викладка
привертає увагу покупців і стимулює їх
до покупки.

BILLA
Ukraine

Комплексна реновація і редизайн
діючого супермаркету

ergonomics
maximum visibility
product spezialization
sale of impressions
customized designs

Супермаркет BILLA в сучасному житловому районі
Києва був першим магазином нашої торгової мережі
і одним з флагманів супермаркетобудуванная в
Україні. Відкритий ще понад 20 років тому, він
завжди надавав високий рівень обслуговування
та якості продуктів і користувався величезною
популярністю у киян. Проте з часом магазин
потребував реновації.
Пріоритетною вимогою до обладнання було
забезпечити європейський рівень сервісу для наших
покупців. Тому ми концентрувалися на ергономіці і
сучасному дизайні холодильних вітрин.
Ігор Черненко
керівник будівельного проекту
БІЛЛА–Україна

На інноваційний дизайн Diagonal ми звернули
увагу на виставці EuroShop в Німеччині. Тоді Aisberg
представив на своєму стенді нове цікаве рішення–
експозиційні поверхні в вітринах для кулінарії були
нахилені в сторону покупця. Наш head-офіс REWE
Group поставив завдання – розробити вітрини
з такою ергономікою для всіх без винятку груп
продуктів. Що і було успішно реалізовано Aisberg Ltd
для нашого супермаркету.

Для кулінарії, де продукти викладають
в гастрономоконтейнери, поверхня
вітрини розроблена так, щоб всі
контейнери розташовувалися щільно
і на одному рівні.
Щоб зменшити завітрювання
поверхні продуктів в
гастрономоконтейнерах і збільшити

швидкість їх охолодження,
застосовано двухпоточну
холодильну систему з
гарантованими температурними
параметрами. Продукти в
контейнерах охолоджуються зверху і
знизу одночасно.
DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL BM «bain-marie»

with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

В технологічних модулях, де
безпосередньо на вітрині збирається
піца або вбудований гриль, робоча
поверхня горизонтальна, але
фронтальне скло має такий же кут
нахилу, як і всі вітрини Diagonal.

Таким чином, ми можемо створити
єдину лінію вітрин в дизайні
Diagonal, де будуть продаватися і
готуватися найрізноманітніші види
продуктів.
DIAGONAL Pizza

L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

DIAGONAL N

for built-in technological
and frying equipment
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

Продаж риби здійснюється у двох
спеціалізованих вітринах Fish.
Обидва модулі мають обробку з
нержавіючої сталі та вертикальне
розміщення випарника для
запобігання корозії та подовження
строку експлуатації. Вітрини зі
зниженим температурним режимом
мають скло з обігрівом, що запобігає
їх запотіванню.

DIAGONAL Fish

for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL Caviar

with inclined exposition surface
temperature to -4/-6 °C
L= 1250, 2500, 3750 mm

HUGH MAGUIRE BUTCHERS
Co. Meath, Ireland

Холодильні вітрини з особливою
конструкцією для м'ясної крамниці

specialized meat versions
cross-cooling system
special finishing
maximum visibility

Х'ю Макгвайр
Власник бізнесу

Наш магазин - це не просто
традиційна точка продажу м'яса.
Ми прагнули створити торговий
простір, де асортимент м'ясних
продуктів постійно оновлюється,
удосконалюється, диверсифікується
в залежності від уподобань наших
покупців, поєднуючи традиції та
інновації. Це місце для тих, хто
шукає переваги в усьому, що
стосується м'яса. В інтер'єрі магазину
створена атмосфера, яка відображає
досвід традиційного ірландського
м'ясника, який так само надійний
і кваліфікований, як і в старі часи.
Але що стосується охолодження і
подачі продукції, тут потрібна була
інноваційна техніка, яка збереже
високу якість нашого м'яса.
Вперше ми познайомилися з
дизайном Diagonal на виставці
EuroShop в Німеччині. Це були
надзвичайні вітрини. Я не бачив
нічого схожого на цій великій
виставці. Крім унікального дизайну
Aisberg запропонував нам кілька
специфічних технічних рішень для
свіжого м'яса, які вони застосовують
в своїх вітринах. Вони врахували
всі наші побажання щодо обробних
матеріалів і конструкції вітрин. Все
було доопрацьовано за нашими
вимогами і в результаті ми отримали
лінію холоду, яка надає високий
рівень сервісу і якості м'яса нашим
покупцям.

DIAGONAL Meat

with vertical evaporator position
for the corrosion prevention
L= 1250, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL CS

with cross cooling system
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

Лінія продажу свіжого м'яса і м'ясних
продуктів для м'ясної крамниці в Ашборні
(Ірландія) була розроблена в дизайні
Diagonal з невеликими коригуваннями в
конструкції. Кожна деталь холодильних
вітрин розглядалася з точки зору
експлуатації в конкретних умовах для
конкретного товару:
– Геометрія фронтальних стекол і
відсутність кріплень і кронштейнів
стала ідеальною для огляду широкого
асортименту м'яса;
– Поверхня для викладки продуктів
нахилена до покупця та зроблена з
нержавіючої решітки, що забезпечує
вентиляцію м'ясних продуктів 360°;

– Оздоблення вітрин каменем підкреслює
дизайн інтер'єру в традиційному
ірландському стилі м'ясної лавки. З кварциту
за кресленнями Aisberg Ltd виготовлені
боковини, бампери, фронтальні панелі
обробки, що розміщено вертикально через
їх велику вагу. Стільниця з каменю має
збільшену поверхню для зручності роботи
персоналу з м'ясом;
– Крос-система охолодження дозволяє
підтримувати стабільну температуру у
вітринах навіть під час відтавання;
– Спеціалізована вітрина Meat має
вертикальне розміщення випарника,
відкидну панель вентиляторів, корпус і
деталі з нержавіючої сталі. Таким чином,
вітрину дуже зручно прибирати. Досягнуто
високий рівень корозійного захисту.

combination of different designs
product spezialization
customized design
ergonomics

GOODWILL
Georgia

Гармонійне поєднання вітрин різних
дизайнів в одному торговому просторі

Giorgi Khabashvili
General Director, JSC Goodwill
Goodwill пропонує своїм покупцям
найкомфортніші умови для здійснення
покупки. Тому після вибору виробника
холодильної техніки ми спільно
працювали над обладнанням торгового
залу і вирішили поєднати вітрини
різного дизайну, обираючи найкращі
технічні рішення для кожної групи
продуктів. На мій погляд, такий підхід
виявився дуже придатним не тільки з
точки зору дизайну інтер'єру, але і щодо
ефективності продажів. Коли власник
торгової мережі стає на бік покупця і
піклується про його комфорт, магазин
стає успішним.
В нашому асортименті більше 500
продуктів власного виробництва.
Тому ми приділили велику увагу
конструкції вітрини саме для їх продажу.
Щоб привернути увагу покупців до
цього асортименту, ми встановили в
центрі залу вітрини в надзвичайному
дизайні Diagonal у вигляді острова.
Острів включає і холодильні, і теплові
вітрини. У теплових вітринах на наше
прохання Aisberg виготовив експозицію
спеціальної конструкції, щоб ми могли
продавати гарячі страви в каструлях,
які постійно підігріваються. Це дуже
подобається покупцям.
По периметру торгового залу ми
встановили вітрини більш традиційного
дизайну Cube, у яких однако ж є
свої естетичні переваги для нашого
інтер'єру. У такому ж дизайні виконані
пристінні вітрини, проте конструктивно
ми вважали за краще модифікацію
Comfort, знову ж піклуючись про наших
покупців.

Центром експозиції магазину Goodwill
в Тбілісі є відділ продажу кулінарії широкого асортименту холодних і
гарячих страв власного виробництва.
Острівне планування відділу і високі
вимоги до ергономіки визначили
вибір обладнання в дизайні Diagonal.
Холодильні вітрини оснащені крос–
системою охолодження, яка
дозволяє підтримувати стабільну
температуру 0/+2 °С у вітрині
навіть в період відтавання.
У лінію холодильних вітрин
вбудований тепловий модуль
Diagonal Bain-marie, в стільницю
якого встановлюються контейнери
різної форми і місткості, що
покращує демонстрацію і продаж
різноманітного асортименту гарячих
страв.

DIAGONAL CS

with cross cooling system
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL BM «bain-marie»

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

product spezialization
unusual design
maximum visibility

DON MARE
Ukraine

Рибний маркет та fish-bar в одному
торговому просторі

Чернікович Олександр
менеджер проекту
Don Mare у ТРЦ Ocean Plaza – це
рибний маркет та ресторан в
одному торговому просторі. Сам
торгівельний центр спроектовано
у суперсучасному параметричному
дизайні. Саме тому обрали такий
дизайн вітрин, надзвичайний, щоб
магазин був не схожий на всі інші.
Геометрія Diagonal надала необхідного
стилю лінії обслуговування гостей.
І фактично стала єдиним цілим
із загальним дизайн-концептом
магазину. Diagonal має найкращі
експозиційні характеристики в
своєму класі холодильних вітрин.
Якість охолодження, матеріали,
оздоблення - все спроектовано з
поправкою на специфіку Don Mare.
Коли через декілька років відкривали
Don Mare у Харкові, вирішили
повторити дизайн-концепт з вітринами
Diagonal. Обрали іншу кольорову
гаму, додали низькотемпературну
групу обладнання. Але лінія Diagonal
безумовно є експозиційним центром і в
цьому маркеті.

Лінія холодильних вітрин Diagonal
SO довжиною 10м для широкого
асортименту копченої, солоної риби
та фірмової рибної кулінарії Don Mare.
Ефективну презентацію продуктів
досягнуто насамперед завдяки
конструктиву вітрин - відсутність
кронштейнів та опорних деталей в полі
зору покупця надає максимальний
огляд продуктів у вітрині.

DIAGONAL SO

with additional refrigerated storage
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

Охолоджувані ступені створюють
привабливу каскадну експозицію.
Концепт fish-bar передбачає не тільки
великий асортимент та комфортний
вибір продуктів, але й зручне
спілкування продавця з гостями.
Для цього в лінію холодильних вітрин
вбудовано нейтральні сервісни модулі
з широкою поверхнею для пакування
та зважування продуктів.

DIAGONAL N neutral

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

Рибний маркет Don Mare в Харкові
обладнаний холодильними вітринами
Diagonal SO зі ступеневою експозиційною
поверхнею та додатковою охолоджуваною
камерою для нетривалого зберігання
товару. Для продажу упакованої
риби та морепродуктів в режимі
самообслуговування встановлено
кутовий холодильний модуль Caspiy
Diagonal. Для заморожених продуктів
використовуються низькотемпературні
вітрини Nautilus Combi. Це ще один
приклад вдалого гармонійного
комбінування Diagonal з вітринами іншого
дизайну в одному торговому просторі.

CASPIY DIAGONAL S
L= 625, 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIANA GOURMET
Romania

Делікатесний магазин
в мережі фірмових м'ясних крамниць

unusual design
product spezialization
ergonomics
maximum visibility

Для магазину делікатесів в новому
форматі «gourmet» один з лідерів
м'ясного виробництва Румунії,
власник торгової мережі з 50 фірмових
магазинів, шукав обладнання
нестандартного дизайну. Вітрини
Diagonal не тільки підкреслили
особливий формат магазину, а й
забезпечили високий рівень комфорту
для покупців. Каскадна експозиційна
поверхня з охолоджуваними
ступенями, геометрія фронтального
скла - все це дає максимальний огляд
делікатесів у вітрині.
В лінію холодильних вітрин Diagonal з
додатковим охолоджуваним сховищем
вбудований спеціалізований модуль
Prisma для продажу м'яса і ковбас
на підвісах - відповідно з традиціями
продажу м'яса на ринках старої
Європи.

DIAGONAL SO

with additional refrigerated storage
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL Prisma

L= 1250 mm
Evaporation temperature -2°C

combination of different designs
product spezialization
ergonomics
maximum visibility

SPAR

Supermarket, Ukraine
Два дизайна холодильних вітрин
в одному торговому просторі

Супермаркет SPAR, який розташований в комплексі Парус Park у Львові –
приклад успішного поєднання двох дизайнів холодильних вітрин Cube и
Diagonal в єдиному торговельному просторі.

У центрі торгового залу розміщений
острів вітрин-прилавків в дизайні
Diagonal. Вибір саме цього дизайну
обумовлений його надзвичайними
ергономічними характеристиками:
– максимальний огляд продуктів у
вітрині;
– нахилені експозиційні поверхні;
– надійний і простий в експлуатації
механізм відкривання фронтальних
стекол;
В лінію холодильних вітрин Diagonal
вбудовані спеціалізовані модулі в тому
ж дизайні для продажу риби на льоду і
гарячої кулінарії.

DIAGONAL Fish

with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL SO

with additional refrigerated storage
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL TC heat table

with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

large exposition space
maximum visibility
product spezialization
sale of impressions

SPAR

Hypermarket
Інноваційний дизайн вітрин для
масштабного ритейл-проекту

Міжнародна торговельна мережа Spar і в форматі гіпермаркету надає високий
рівень сервісу для своїх покупців. З турботою про комфорт здійснення
покупки, саме вітрини в дизайні Diagonal були обрані для оснащення всіх
відділів, де торгівля ведеться за допомогою продавця. Вертикальні холодильні
вітрини виготовлено в дизайні Cube.

Масштабні гастрономічні
острови розміщено в центрі
торгового залу гіпермаркету
і обладнано холодильними
вітринами Diagonal Self із
каскадною експозиційною
поверхнею.
По фронту вітрини
декоровані знімними
панелями з ламінованої
ДСП «венге» в алюмінієвому
профілі, що забезпечує
ергономіку прибирання та
обслуговування вітрин.

DIAGONAL S Self
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

По периметру торгового
залу гіпермаркету
встановлені холодильні лінії,
укомплектовані абсолютно
різними за функціональністю
і конструкцією вітринами в
єдиному дизайні Diagonal.
Всі вітрини, що працюють зі
зниженим температурним
режимом, оснащені системою
обігріву стекол проти
запотівання.

DIAGONAL S

Option: stepped exposure
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

CASPIY DIAGONAL S
L= 625, 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL Fish

with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

Diagonal Sushi - комбінована
холодильна вітрина для
приготування та продажу
суші. Конструкція вітрини
передбачає робоче місце
сушиста і багаторівневу
охолоджувану поверхню для
продажу упакованих суші в
режимі самообслуговування.
Diagonal Pizza - холодильні
вітрини для виробництва
піци в торговому залі на
замовлення покупця. Готову
піцу викладають на нейтральні
прилавки з мармуровою
поверхнею.

DIAGONAL Combi Sushi

for sushi preparation and sale
L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

DIAGONAL Pizza

L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

innovative design
large exposition space
maximum visibility
product spezialization

MegaMarket
Ukraine

Перший український гіпермаркет в
дизайні Diagonal

МегаМаркет - українська мережа продовольчих гіпермаркетів, відома
покупцям насамперед високим рівнем сервісу і якості продуктів. Комплексний
проект оснащення холодом 9 тисяч квадратних метрів нового об'єкта мережі в
Гатному включає не тільки холодильні меблі, але і рідинну систему відтавання,
централізовану систему холодопостачання.

Як основна лінія холодильних
меблів були обрані вітрини в новому
для України дизайні Diagonal.
Вражають масштабні холодильні
острова Diagonal, зібрані з модулів
з додатковим охолоджуючим
сховищем і каскадною ступеневою
експозицією. Спеціально для
ефективної експозиції продуктів в
кутових вітринах були під замовлення
виготовлені гастрономоконтейнери,
що дозволяють повністю
використовувати охолоджувану
площу.

DIAGONAL SO

with additional refrigerated storage
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

Відділи продажу
кондитерських виробів, свіжої
риби та делікатесних сортів
ковбас і сиру встановлені по
периметру торгового залу і
оснащені спеціалізованими
холодильними вітринами.
Вітрини для продажу
риби на льоду зібрані в
єдину лінію з посиленими
підставками під акваріум - в
єдиному дизайні Diagonal.

DIAGONAL Fish

for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL N Self neutral

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

Весь асортимент солодощів
та десертів гіпермаркету
представлений в високих
вітринах Diagonal Pastry зі
скляними охолоджуваними
полками і широкими
висувними піддонами для
заливних тортів.
В одну лінію і в єдиному
дизайні з кондитерськими
вітринами встановлені
низькотемпературні вітрини
Diagonal BT Ice-cream для
м'якого морозива.

DIAGONAL Pastry 1415

with pull-out case and glass hydrolift system
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL N neutral

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

DIAGONAL BT Ice-cream

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

В лінію холодильних вітрин
для продажу делікатесів
вбудований окремий
нейтральний прилавок для
обслуговування покупців. За
спиною продавця в цьому
відділі встановлена пристінна

холодильна вітрина в дизайні
Cube.
Два дизайну обладнання
гармонійно компонуються в
одному торговому відділі.
DIAGONAL S

Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL N Self neutral

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

MEDUSA CUBE Combi

with additional refrigerated camera
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2/-3°C

Для продажу упакованих
продуктів в режимі
самообслуговування в
центрі торгового залу
встановлено двосторонні
лінії полувертикальних
холодильних вітрин
Caspiy в дизайні Diagonal.
Нижні полиці цих вітрин
встановлені на висоті 600мм.
Для магазину з високою
якістю обслуговування таке
обладнання - це турбота
про покупця, коли продукти
викладені на комфортному для
нього рівні.

CASPIY DIAGONAL SH
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

VELMART

ergonomics
maximum visibility
product spezialization
customized designs

Ukraine

Комплексна реновація холоду в
дизайні Diagonal

Гіпермаркет Велмарт в Києві проводить комплексну реновацію холодильної
техніки. Чотири масштабних зони торгівельного простору гіпермаркету вже
переобладнано холодильними вітринами в дизайні Diagonal.
За концепцією Велмарт, особлива увага приділяється ергономіці обладнання.
Нестандартний дизайн вітрин Diagonal, орієнтований на ергономіку покупки, і
вражаючі експозиційні можливості задовольняють всім вимогам гіпермаркету.

У центрі торгового простору
на площі 70 кв.м – острів
холодильних прилавків
Diagonal. Всі деталі вітрин
реалізують ідею ергономіки:
– широкі каскадні поверхні
для викладки продуктів;
– геометрія фронтальних
стекол з полицею забезпечує
максимальний огляд
продуктів у вітрині;
– відкидний механізм
стекол допомагає персоналу
легко обслуговувати вітрину;
– конструкція бампера із
захистом від ударів візками;
– «led-підсвічування підлоги»
створює візуальний ефект
легкості та піднесення
конструкції і привертає увагу
покупців.

DIAGONAL SO

with additional refrigerated storage
Option: stepped exposure
Option: frontal glass with shelf
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

Відділ продажу риби
оснащений вітринами
особливої конструкції

для
продажу риби на льоду і
встановлення акваріума.
Упакована риба та
морепродукти експонуються
у холодильной вітрині
Caspiy Diagonal в режимі
самообслуговування.

DIAGONAL Fish

for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL N Self neutral

L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Display case can be equipped with a marble top

CASPIY DIAGONAL S
L= 625, 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

Вертикальні вітрини – три
масштабні лінії Medusa
Diagonal в острівній
композиції з торцевими
елементами. Нахил задньої
стінки і каскадна експозиція
вітрин забезпечують
комфортний вибір продуктів
навіть в години пікових
навантажень – для кожного
покупця залишається свій
комфортний простір поруч з
вітриною.
В одну з ліній
гармонійно вбудована
низькотемпературна вітрина
Nautilus Combi з двома
автономними холодильними
об’ємами.

DIAGONAL COMFORT Maxi
SL/CP
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
2200mm (Head case)
Evaporation temperature -2/-3°C

FRUNZE

ergonomics
maximum visibility
product spezialization
customized designs

Kyrgyzstan

Преміум-обладнання для гіпермаркета
в форматі «gourmet»

Холодильне обладнання в дизайні Diagonal допомагає виділити особливий
преміальний формат магазину серед інших об'єктів однієї торгової мережі.
Для свого гіпермаркету Фрунзе Gourmet найбільша торговельна мережа
Киргизстану обрала ергономічні та інноваційні за своїм дизайном вітрини
Diagonal.

Масштабні острови
холодильних вітрин Diagonal
Self в центрі торгового залу
гіпермаркету пропонують
покупцеві весь асортимент
кулінарії власного
виробництва. Частина
асортименту упакована для
швидкості обслуговування.

DIAGONAL S Self
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

Вітрини для продажу
кулінарії оснащено
нахиленими експозиційними
поверхнями, що поліпшує
оглядовість продуктів, і
двохконтурною системою
охолодження, щоб салати
в гастрономоконтейнерах
швидше охолоджувалися і
довше зберігали свіжість.

DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

В лінію холодильних прилавків
вбудовано спеціалізовані
вітрини Diagonal Sushi
для приготування суші
безпосередньо в торговому
залі на замовлення
покупця. Вітрина оснащена
широкою робочою
стільницею з мармуру і
охолоджувальною панеллю
гастрономоконтейнерів для
інгредієнтів на вибір покупця.

DIAGONAL Sushi/Pizza

L= 625, 1250, 1875, 2500 mm
Evaporation temperature -2°C
Display case can be equipped with a marble top

Гарячі свіжі боорсокі готуються
тут же на лінії вітрин, за
замовленням покупців. Для
цього в нейтральний модуль
Diagonal вбудована чавунна
жаровня «wok».
Гаряча випічка зберігає
свою температуру і свіжість
в тепловій вітрині Diagonal з
нахиленою експозицією.

DIAGONAL N

for built-in technological
and frying equipment
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

DIAGONAL TC heat table

with inclined exposition surface
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm

На замовлення торгової
мережі Фрунзе розроблена
вітрина Diagonal з
комбінованою експозиційною
поверхнею. У верхню
охолоджувану щабель з
отворами встановлюються
відра з соліннями і рибою в
соусах і маринадах. Основна
експозиційна поверхня з
нержавіючої харчової сталі
з гастрономоконтейнерами
розташована під нахилом.

DIAGONAL S

Option: stepped exposure
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

Локальна мережа супермаркетів півдня
України «Два Шага» активно розвиває
свій формат комфортних магазинів
крокової доступності з широким
асортиментом якісних свіжих продуктів,
в тому числі власного виробництва.
При цьому особлива увага приділяється
ефективному використанню
торговельної площі та дизайну інтер'єру.
Три магазина «Два Шага» обладнані
вітринами Diagonal. Новий об'єкт 2020
року комплексно використовує дизайн
Diagonal - холодильні прилавки і
вертикальні вітрини.

2 Shaga
Ukraine

Комфортний магазин «у дома»
з високим рівнем сервісу

ergonomics
maximum visibility
product spezialization

Руслан Збріщак
Засновник мережі
супермаркетів «Два Шага»

Для своєї мережі супермаркетів
«Два Шага» ми обрали вітрини
Diagonal компанії Aisberg, так як
це стильний і якісний продукт. Кут
огляду продуктів для покупців в цих
вітринах найбільш ефективний,
нічого не заважає, немає нічого
зайвого і при цьому мегастільно.
Дякуємо за цей якісний продукт за
доступною ціною.

DIAGONAL Pastry 1660

with pull-out case and glass hydrolift system
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

Лінія прилавків Diagonal
є основною лінією холоду
і включає модулі для
різних груп продуктів. Всі
модулі з'єднуються в єдину
лінію з єдиним дизайном.
Застосування нахилу
поверхні для експозиції
продуктів дає можливість
додатково поліпшити
експозицію і сприйняття
товару, а в разі установки
гастрономоконтейнеров–
створити безперервний
вражаючий «килим»
кулінарних виробів.

DIAGONAL Fish

for fish on ice
L= 625, 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -3°C

DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

У традиційних пристінних
вітринах конструкція верхніх
бамперів і «даху» потрапляє
в особистий простір покупця
і обмежує його. У той
же час, така конструкція
холодильників необхідна
для установки подвійний
повітряної завіси, штори,
світильника.

Пристінні вітрини Comfort в
дизайні Diagonal за рахунок
застосування нахилних стійок
виводять верхній бампер з
особистого простору покупця,
створюючи особливий
комфорт вибору і покупки
товару. При цьому збережені
всі енергозберігаючі рішення.
Каскадне розміщення полиць
покращує зовнішній вигляд,
освітленість і загальний огляд
експозиції товару.

DIAGONAL COMFORT Slim
SL/CP
L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
1680mm (Head case)
Evaporation temperature -2/-3°C

Spar – це насамперед високий рівень
обслуговування та якості продуктів.
Саме ергономіка конструкції
обладнання Diagonal, інноваційний
нестандартний дизайн та якість
холоду повністю відповідають
вимогам і зумовили вибір рітейлера.

SPAR
Ukraine

ergonomics
maximum visibility
product spezialization
customized designs

Делікатесний SPAR у дизайні Diagonal

Холодильні вітрини
Diagonal в супермаркеті
Spar оснащені нахиленими
експозиційними
поверхнями для
максимального огляду
продуктів. Для продажу
кулінарії застосовано
двохконтурну систему
охолодження, яка забезпечує
швидке та рівномірне
охолодження салатів у
гастрономоконтейнерах.

DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

Кожна деталь вітрин
Diagonal має ергономічні
властивості. Фронтальне
скло вітрин не тільки
відкидається для
зручності прибирання
вітрини та оновлення
експозиції продуктів.
Скло має зручну полицю
для передачі продуктів
покупцеві.

Свіже м’ясо експонується у
холодильній вітрині Prіsma
Diagonal, конструкція якої
спеціально пристосована для
підвішування і охолодження
великих шматків мяса та
птиці у тушках. Фронтальне
скло вітрин в м'ясному відділі
оснащене обігрівом, щоб
уникнути запотівання.
DIAGONAL Prisma

L= 1250 mm
Evaporation temperature -2°C

Вертикальні холодильні
вітрини Medusa також
виконано у дизайні
Diagonal. У конструкції
та аеродинаміці вітрин
застосовано ряд
енергоефективних
рішень - подвійна
повітряна завіса та
скляні двері.

NASH KRAY
Ukraine

Магазин крокової доступності з
високим рівнем сервісу

ergonomics
maximum visibility
product spezialization
customized designs

Магазин «Наш Край» в Косові–
відомому українському
карпатському курорті,
обслуговує не тільки містян,
але й численних туристів.
Тому особливу увагу магазин
приділяє рівню сервісу і
асортименту продуктів.
Центр експозиції – острів
гастрономічних холодильних
вітрин Diagonal в лаконічному
чорному оформленні у
відповідності зі стилістикою
інтер'єру. Геометрія острова
включає кутові модулі 45°.
Внутрішнє оздоблення вітрин
виконано з нержавіючої
сталі. Кулінарні модулі
оснащені нахиленою
експозиційною поверхнею.
М'ясні і гастрономічні
вітрини – охолоджуваними
ступенями. Усе спрямовано
на комфортний огляд і вибір
продуктів.

DIAGONAL SO

with additional refrigerated storage
Option: stepped exposure
Option: frontal glass with shelf
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Evaporation temperature -2°C

DIAGONAL S

with inclined exposition surface
Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1500, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2°C

Фронтальне відкидне скло має
полицю для зручності передачі
товару покупцеві. Такі стекла
встановлено на всі вітрини,
в тому числі кутові. Вітрини
зі зниженим температурним
режимом мають систему
обігріву фронтальних стекол,
щоб уникнути запотівання.

Лінії енергозберігаючих
стелажних вітрин
Medusa Diagonal
поєднують відкриті
модулі з подвійною
повітряною завісою і
скляними дверима - в
залежності від групи
товару.

MEDUSA DIAGONAL
Standard 1000 SL/CP

Standard: L= 1250, 1875, 2500, 3750 mm
Special: L= 625, 937, 1950, 2812, 3125 mm
Evaporation temperature -2/-3°C

Магазин поєднує в своєму торговому просторі два дизайна
обладнання - середньотемпературні вітрини в дизайні Diagonal
та лінію низькотемпературних вітрин Nautilus Combi.
Завдяки загальній кольоровій гамі обробки, яка використана
при виготовленні холодильників, така комбінация виглядає
дуже гармонійно та стильно.

Європейська прем'єра дизайну
Diagonal відбулася на виставці
EuroShop у 2017 році.
Цього року на EuroShop-2020 в
Німеччині Aisberg презентував нові
можливості лінії вітрин Diagonal
за останніми трендами світового
рітейлу - ергономіка, кастомізація та
енергоефективність.
Вітрини Diagonal були представлені
в своїй максимальній комплектації.
Прозора відкрита конструкція, в
якій всі опорні деталі приховані, а
поверхні для викладки нахилені до
покупця, надає абсолютно новий
рівень експозиції продуктів.

Aisberg – провідний український
виробник холодильного обладнання з
1989 року.
Ми об'єднали команду дизайнерів,
кращих інженерів і конструкторів, а
також створили власну випробувальну
лабораторію і виробничу базу,
щоб виробляти унікальні рішення і
спеціальне обладнання для кожного
Клієнта.

Aisberg забезпечує поставку вітрин в будь-яку
точку світу завдяки мережі з 27 професійних
дистриб'юторських компаній, які здійснюють
логістичні, монтажні та сервісні послуги.
Звертайтеся до наших регіональних менеджерів:

leyla@aisberg.od.ua

(всі запитання щодо експорту обладнання)

aisberg.europe@aisberg.od.ua
(для замовлень з Європи)

sasha@aisberg.od.ua

(для замовлень з України та країн СНД)

kd@aisberg.od.ua

(для замовлень з України та країн СНД)

fatinar@aisberg.od.ua

(для замовлень з Арменії, Азербайджану, Грузії)

Aisberg Ltd

Aisberg Europe

3, Ovidiopolska doroga
Odesa, 65036, Ukraine
Ph./fax: +38 (0482) 32-35-27, -28, -29

Bucharest
Romania
Mob: +40 (729) 00-44-43
Mob: +38 (050) 506-03-51

aisberg@aisberg.od.ua
www.aisberg.com

aisberg.europe@aisberg.od.ua
www.aisberg.com

