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NIGHT BLIND

SÜTLÜK PERDESİ

Uzun bir raf ömrü elde edebilmek bozulabilen taze 
gıdaları korumak gerçekten çok büyük bir problemdir. 
Raf ömrünü etkliyen unsurların başında gelen zaman, 
ortam ışığı ve ısısı raf ömrünü kısalttığı gibi, ürünün taze 
görünümüne de zarar verir.

Solmuş, nemini kaybetmiş ürünler; artık müşteriler için 
de çekici olmayacağından hergün mağaza personeli bu 
ürünleri reyonlardan temizler. 
Perakendeciler için bu uygulama bir maliyettir ancak 
basit bir uygulama ile bu soruna çözüm bulabilirsiniz.
 
Birçok perakende merkezinde ve butik mağazalarda 
kısacası faaliyetlerinde sürdürülebilir verimliliği 
düşünenler çözüm olarak i-COLD  gece perdelerini 
“Night blind” kullanmaktır.

Protecting perishable fresh foods for extended shelf life. 
Perishable foods that are merchandised and displayed in 
open commercial display cases which are hit day-in day-
out with ambient light and heat that is very damaging, 
shortening the shelf life and fresh appearance of the item. 

Each day, store personnel must tend to the dis-
plays, pulling any items that are discoloured, wilted, 
lost moisture or no longer appealing to the shop-
per. Every time an employee pulls an item from the 
case, there is a cost incurred. While some retailers 
say that it is a cost of business, it does not have to be. 
 
Some markets and specialty boutique stores are work-
ing hard to become more sustainable in their operations. 
And for many owners the answer is and always has been 
to install  i-COLD Fridge Curtains 
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Özellikler
1. Yavaş dönüş, kullanıcı dostu, yarı otomatik, yavaş 
salınımlı geri çekilebilir perde. Perde içindeki Frenleme 
mekanizması açılması üzerine hızını kontrol eder.
2. Diğer markalara göre kullanması daha kolaydır, daha 
az insan gücü gerektirir. 
3. Güçlü manyetik kaymaz-blok soğuk havanın 
kaçmasını engeller . 
4.Perde 180 cm genişliğinde, 200 cm boyutları 
uzunluğunda olabilmektedir, ölçüye göre özel üretim 
yapılabilmektedir.

Features
1. Slow return, user friendly, semi automatic, slow 
release retractable curtains. The braking mechanism 
within the Fridge Curtain controls the speed upon 
opening. 
2. Easier to handle than other brands because they are 
unimpaired by human control (they roll straight) 
3. Powerful magnetic non-slip-blocks hold the 
magnetic manual Fridge Curtain down. This prevents 
cold air spillages.    
4. The Fridge Curtains are available width to 180 cm, 
length to 200cm sizes.

NIGHT BLIND




