
Market
The Original



Uw eigen
versmarkt
De originele Market, geïntroduceerd door Smeva in 

2005, is een zelfbedieningstoonbank waarin voor-

verpakte gekoelde producten worden gepresen-

teerd met de uitstraling van een marktplein. De 

Market is een zeer ruimtelijk meubel dat uitstek-

end koelt met zijn schuine diepe etaleerplateau. 

Door zijn open karakter, zijn de producten in één oogopslag 

te zien en liggen ze op grijphoogte. De vele design opties 

bieden u de mogelijkheid de Market geheel aan te passen 

naar uw wensen. 

Door onderbroken bumpers en extra onderstellen wordt de 

suggestie gewekt van kleine afzonderlijke meubelen, wat het 

marktpleingevoel versterkt. Indien gewenst kan de Smeva 

Market echter tot 3,75 meter aan één stuk worden geleverd.

In de Market kunnen alle voorverpakte producten worden 

gekoeld, zoals vlees, vis, groente, kaas, tapas en maaltijden.

Open karakter, ruimtelijk gevoel
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Er zijn diverse toepassingen van de Market:

 Stand alone 

 Back-to-back

 Eiland met kopmeubel

Configuratie

De Market is verkrijgbaar in een stekkerklare uitvoering, die 

gemakkelijk verplaatsbaar is en daarom uitermate geschikt 

is als actie koeling. Of in een niet-stekkerklare uitvoering, 

waarbij een externe koelinstallatie nodig is.

Stand alone

Back-to-back

Eiland met kopmeubel
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Eigen high-end testlab
 Testen volgens internationale standaarden

 ISO 23953-normering

 Nabootsing van alle gewenste situaties; temperatuur,  

 luchtvochtigheid, luchtsnelheid en lichtintensiteit

Koelingprestatie
 Perfecte temperaturen

 3M2-classificatie

Producttemperatuur 
gegarandeerd
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Design opties
1. Binnenwerk
 RVS

 Gelakt

2. Schaptype
 Glas

 Metaal

 Draadroosters

3. Dragers
 RAL-gelakt

 RVS

5. Koppen
 RVS

 RAL-kleur

6. Stootrail
 RVS

 Boston rubber

7. Verlichting
 LED

Verlichting LED

Stootrail RVS

Onderbouw poten krom

Schaptype glas

Binnenwerk RVS

4. Onderbouw
 Poten krom

 Poten recht

 Poten schuin

 Poten dicht
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Compleet naar eigen wens

te ontwerpen
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Uitvoeringen
Slim Line (SL)

Uitvoeringen
Regular Line (RL)

Module opbouw
Market toonbanken worden modulair opgebouwd uit delen van minimaal

1.250 mm tot maximaal 3.750 mm. De Market is oneindig te verlengen, met

secties van 625 mm. Zo kan een toonbank naar wens worden samengesteld. Slim Line 1 schap

Regular Line met 2° hoek

Slime Line 4 schappen

Consument Consument

Slim Line 2 schappen

Regular Line met 9° hoek

Slim Line 3 schappen

Slim Line

1.051 360

1.306

128
1.290

690 636
830

(optional)

1.051

Market RL 2.1 H

230

1.048

128

1.290

690 636
(optional)

830
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Uitermate geschikt voor een flexibele

presentatie van actieproducten 

Market
Stekkerklaar 

Hellinghoek 2° / 9°

Lengtes 1.250 mm en 1.875 mm

Max. hoogte achterzijde 1.500 mm

Min. hoogte voorzijde 600 mm

Varianten

Propæne R433A natuurlijk koudemiddel

Toepassingen

Ultra laag GWP < 3

Sterke herkenbare geurafdracht (i.v.m. veiligheid)

Zeer hoge energie-efficiëntie ten opzichte van H(C)FC

Market Stekkerklaar – R433A Propæne

Market Stekkerklaar – R433A Propæne met schappen
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Interesse?
Heeft u interesse in de Market of 

staat u open voor een vrijblijvend 

adviesgesprek? Neem contact met 

ons op via e-mail,  info@smeva.com 

of bel +31 (0)40 207 32 00. 

Bezoek onze showroom en fabriek, waar u de producten 

beleeft en onze vakmensen vol bezieling aan het werk 

zijn. Of ga met ons naar inspirerende locaties die zijn 

ingericht met Smeva koelmeubelen.

Laat u inspireren
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Smeva B.V.

J.F. Kennedylaan 27
5555 XC Valkenswaard

Postbus 30
5550 AA Valkenswaard

Nederland

T +31 (0)40 207 32 00

info@smeva.com

www.smeva.com

Zodra de temperatuur daalt, 
stijgt onze betrokkenheid. Dát is de 
onderscheidende kracht van Smeva. 
Sinds 1920 ontwikkelen, produceren 
en leveren we eerste klas koel- en 
vriesoplossingen aan klanten over 
de hele wereld. Smeva levert aan 
speciaalzaken, supermarkten, zorg-
instellingen, horeca & catering en 
aan de non-food industrie. Overal 
leveren we optimale bewaarcondities 
en hoogwaardige dienstverlening.

Dedicated to freshness
Since 1920

mailto:info%40smeva.com%0D?subject=
http://www.smeva.com
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