DE SAMENWERKING VAN KMI APELDOORN EN COOL-SPOT FRESH TECHNOLOGY BIEDT U DE MOGELIJKHEID
OM DE INNOVATIEVE COOL-SPOT KOELTECHNIEK TOE TE PASSEN IN UW GEKOELDE WINKELIINRICHTING

KMI Apeldoorn en Cool-Spot Fresh Technology
Samen een ijzersterk team in innovatieve koeltechniek
KMI Apeldoorn en Cool-Spot Fresh Technology gaan samenwerken. KMI gaat de nieuwe
koeltechniek van Cool-Spot inzetten in haar oplossingen voor de gekoelde totaalwinkelinrichtingen
voor versspecialisten.
KMI Apeldoorn is al meer dan 30 jaar dé specialist in gekoelde totaalwinkelinrichting voor
versspecialisten. Koeling is onlosmakelijk verbonden met versspeciaalzaken.
Een juiste, sfeervolle en compleet ingerichte winkel met de juiste koelmeubelen zorgt voor een
optimale verkoop en presentatie.
Cool-Spot is een nieuwe koeltechniek, een open koelsysteem. Het vindt zijn toepassing in de
geconditioneerde ruimte, de koude kant van de professionele keuken en het koude buffet. Cool-Spot
creëert op het werkblad een unieke combinatie van koude lucht en fijnverneveld vocht.
Dit zorgt voor een optimaal koel en vochtneutraal klimaat, waarbij verse kwetsbare levensmiddelen
langer hun kwaliteit behouden, niet uitdrogen en minder snel verkleuren. Bovendien zorgt Cool-Spot
voor een prachtige presentatie met een frisse, verse uitstraling. Met Cool-Spot laat u zien dat voedselveiligheid en het verminderen van waste belangrijk voor u zijn.
KMI Apeldoorn gaat de innovatieve koeltechniek van Cool-Spot inzetten in de maatwerkoplossingen
die het biedt voor winkelinrichtingen in de versbranche.
Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op.
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Door te kiezen voor de gezamenlijke aanpak van KMI Apeldoorn en Cool-Spot Fresh Technology laat u
zien dat voedselveiligheid en het verminderen van waste belangrijk voor u zijn. Met Cool-Spot blijven
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KMI en Cool-Spot streven beiden naar het bieden van de mooiste oplossingen en de hoogste
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