
Onze visie is dat service altijd op het hoogste 

niveau moet staan en binnen handbereik moet zijn.  

Full service met haalbare oplossingen en verse 

producten van hoog niveau.

SMART FRIDGE

VENDING
LAND

KOPEN

Alles in eigen beheer 

en geen verborgen  

kosten.  

Totale controle

HUREN

Geen grote uitgave in 

een keer, maar wel de 

bekende service van 

Vendingland.

FULL SERVICE

Op maat geleverd en 

wij regelen alles voor je, 

zodat je er geen omkij

ken naar hebt. 

Wij bieden drie mogelijke vormen:

Zo doen we dat in vendingland!   •   088 – 880 44 40

De oplossing voor je bedrijfslunch

Een smart fridge is niet zomaar een koelkast. De smart 

fridge beschikt namelijk over de nieuwste technologie 

waarmee we het mogelijk maken om 24/7 service te 

verlenen. Zo biedt onze Stora Enso de mogelijkheid om 

alle eetmomenten in te vullen, van ontbijt, lunch, tussen 

door en maaltijden. Bovendien kunnen we op afstand 

exact alles volgen en aanpassen, zelfs de prijs! Daarom 

biedt Vendingland continuïteit en de juiste diensten die 

nodig zijn om nooit voor een lege kast te staan.  

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem kijkje op onze 

website en vraag daar gratis onze brochure aan.



Belangrijkste kenmerken
•  Snelle en vlotte aankopen met mobiele applicatie of creditcard

•  Meerdere mobiele betaalmethoden: Mobile Pay, Line Pay, WeChat en creditcardbetaling

•  Instructies op het scherm voor aankoop en bijvullen

•  Status-, temperatuur-, alarm-, voorraad- en transactierapportage aan Bridge Cloud 24/7

•  Verkooprapporten, dynamische prijzen, bewaking van productverloop en advertenties op het scherm 

met behulp van externe kastbediening

• API voor integratie met systemen van derden

OVERZICHT
De intelligente koelkast is een alles-in-één koelkast met 

RFID-functionaliteit voor een nieuwe winkelervaring. 

Het is 24/7 verbonden met Stora Enso Bridge Cloud en 

ECommerce Service voor het beheren van productselec

tie, inkoop en bijvultransacties, voorraadzichtbaarheid en 

beheer en monitoring op afstand.

Intelligente koelkast biedt een vereenvoudigd aankoop 

en aanvullingsproces voor gebruikers. Het kan worden 

ontgrendeld met een smartphone met behulp van een 

compatibele mobiele betalingsapplicatie of vanaf een ge

integreerde betaalterminal met een creditcard. Elk item in 

de koelkast is bevestigd met RFID-tags, waardoor automa

tische detectie en betalingstransacties mogelijk zijn telkens 

wanneer de deur wordt gesloten. Verbonden mobiele en 

webapplicaties bieden een veilige en op rollen gebaseer

de gebruikersinterface met instructies op het scherm.

VENDING
LAND

Comfort op < 1 m2

De Smart fridge maakt gebruik van koelkasttechnologie 

die stabiel en bewezen is. Onderhoud kan worden verzorgd 

door eigen personeel of externe onderhoudspartners.

Aanvulling: de voorraadstatus van de Smart fridge kan 

eenvoudig worden gevolgd op het e-commerceplatform. 

Uw personeel kan eenvoudig voorraadgegevens en 

verkoopgegevens controleren en de volgende dag bijvullen 

plannen.

Locatie: Centrale locatie met veel verkeer maken de Smart 

fridge gemakkelijk herkenbaar en trekken uiteindelijk meer 

verkopen aan. Denk bijvoorbeeld aan de kantine, de lobby, 

of bij een lift.

SPECIFICATIES

Afmetingen 60 × 723 × 2187 (d x b x h)

Gewicht 95kg

Display 23’ 1920x1080 

Stroom 220/50Hz  

Verbruik 450 Watt

Inhoud 400 lt

Binnen temperatuur 1-10°C 

Volume 93 dB

Aantal schappen 4-5

Schap formaat 553 x 414 (b x d) 

Afmetingen 95 kg

Materiaal binnenkant HIPS

Materiaal buitenkant Geschilderde koudgewalste 
staalplaat
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Zo doen we dat in vendingland!   •   088 – 880 44 40




