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Forøg dit salg med et   
indbydende butiksmiljø 

 
Det er ikke nogen hemmelighed, at købelysten 
stiger, når man træder ind i et indbydende bu-
tiksmiljø, hvor varerne er præsenteret flot, og 

der hersker en hyggelig atmosfære.   
Præsenterer din forretning sig på den       
optimale måde i mødet med kunden?  

Dæncker køl og frys en gros har specialiseret sig i 
kølemøbler; dvs. ekspeditionskølediske, kølereoler, 
modulrum til køl eller frys og meget andet til priser, 

der er til at betale. Vi sælger gennem lokale autorise-
rede kølefirmaer, som yder den tekniske support før, 
under og efter købet. Kontakt os, hvis du har brug for 
inspiration til valg af kølemøbler til din forretning. Vi 

udarbejder gerne en plantegning af diskarrangemen-
tet, fremsender brochurer og billedmateriale, samt 

henviser til din nærmeste forhandler.  
 
 
 
 
 

 

Dæncker 
                            Køl og frys en gros 

 
Tværgade 2 , 5400 Bogense 

Tlf.: 64 81 31 11, fax: 64 81 31 24  
www.daencker.dk, info@daencker.dk 

 

Forøg dit salg med et   
indbydende butiksmiljø 

 
Det er ikke nogen hemmelighed, at købelysten 
stiger, når man træder ind i et indbydende bu-

tiksmiljø, hvor varerne præsenteres flot, og 
der hersker en hyggelig atmosfære.   

Præsenterer din forretning sig optimalt  
i mødet med kunden?  

Dæncker Køleinventar ApS har specialiseret sig i im-
port af kølemøbler; dvs. ekspeditionskølediske, køle-
reoler, modulrum til køl eller frys og meget andet - til 
priser, der er til at betale. Vi sælger gennem lokale 
autoriserede kølefirmaer, som yder den tekniske 

support før, under og efter købet. Kontakt os, hvis du 
har brug for inspiration til valg af kølemøbler til din 
forretning. Vi udarbejder gerne en plantegning af 

diskarrangementet, fremsender brochurer og billed-
materiale, samt henviser til din nærmeste forhandler.  
 

Dæncker Køleinventar ApS 
Vestre Havnevej 3 
5400 Bogense 
Tlf.: 64 81 31 11 
Fax: 64 81 31 24  
www.daencker.dk 
info@daencker.dk 
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Da Ostehandler Henrik Vilholm skulle have nye kølemøbler 
til sin butik ”Ostetemplet” lå det ham på sinde at få en strøm-
linet, rengøringsvenlig og effektiv løsning. 
 
De valgte Prestige diske har et elegant design med runde 
hjørner og er meget rengøringsvenlige. Diskene har tophængt 
hærdet glas, som kan vippes op og rengøres. Bundpladerne i 
diskene kan tages op og diskene kan spules rene. Prestige di-
skenes moduler kan sammensættes på mange måder således 
at de matcher butikslokale og varesortiment bedst muligt. 
Hos Ostetemplet har man valgt at sammensætte diskene, så 
de elegant ”slanger sig” gennem lokalet. Diskenes sektioner 
kan adskilles af glasskillevægge, så de forskellige fødevarer – 
ost, pølse, kød og fisk – er forsvarligt adskilt. Bag på disken 
er der rummelige kølemagasiner.  
 

 
RAL-
farverne på 
diskenes sok-
ler og dekor-
plader er til-
passet kun-
dens ønsker 
og valgt så de 
passer ind i 
butikkens 
øvrige farver. 
  

Farven på hylder 
og bagbeklæd-
ning på kølereo-
len er valgt med 
omtanke. Den 
sorte farve frem-
hæver varerne! 
 
 
 
 
 
 

Montagen af kølemøblerne er foretaget af det lokale autorise-
rede kølefirma, som ostehandleren i forvejen havde et godt 
samarbejde med. 
 
Henrik Vilholm er meget tilfreds med sine nye kølemøbler. 
Faktisk oversteg det færdige resultat hans forventninger. Nu 
glæder ostehandleren sig til at tage fat på næste etape som går 
på udskiftning af resten af butikkens inventar, så det kommer 
til at passe til det nye gulv og diskene. 
 
Produktinformation: Prestige diskene og kølereolen Hiper 
Castelo er produceret hos det portugisiske firma Jordäo. 
 
Yderligere informationer: www.daencker.dk  

Ostetemplet  
Espergærde Centret 
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Da Rødovre Centrum skulle renoveres, fik også Oste-
bodegaen et facelift i form af nyt inventar fra ende til 
anden.  
 
Butikkens kølediske, kølereoler og køleskab er speci-
alkonstrueret til at køre på Rødovre Centrums cen-
tralkøleanlæg på det miljøvenlige kølemiddel R744-
Co2. 
 
I kølediskene har indehaver Christian Kolind Poulsen 
valgt at præsentere et eksklusivt udvalg af pikante 
specialiteter, i stedet for et kæmpe udbud af varer. 
Det bevirker at den enkelte delikatesse kommer mere 
til sin ret. Der er ekstra lager lige ved hånden i de 
rummelige kølemagasiner bag på diskene. Det er en 
yderst nyttig detalje. 
 
Der er endvidere supplerende opbevaringsplads, ek-
sempelvis til hele oste, i køleskabet med glasdøre, 
som står bag disken. 
 
Butikken fremstår visuelt som en harmonisk helhed-
sløsning, idet et inventarfirma har designet resten af 
butikken og beklædt kølediskene med træ, der 
matcher det øvrige inventar. Inventarfirmaet har også 
forestået udarbejdelsen af udstillingspodier til varer 
samt integrerede podier til kasseapparat og vægt.  
 
Montagen af kølemøblerne er foretaget af det lokale 
autoriserede kølefirma. 
 
Produktinformation: Alle kølemøblerne i butikken 
er produceret af den portugisiske producent Jordao. 
Diskene er af typen Lider og kølereolerne hedder 
Mural Hiper Castelo. Køleskabet er et dobbeltskab 
med glasdøre.  
 
Yderligere informationer: www.daencker.dk 

Ostebodegaen 
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Hyggeligt og indbydende ser det ud alle-
rede udefra når man besøger Øens Oste-
hus i Kalundborg 

Produktinformation: 
Lider disk 
Lider disken fås i utallige vari-
anter: Mange længder, der kan 
sammenbygges. Med indbygget 
eller separat kompressor. Lige 
eller buet glas. Lakerede eller 
rustfri udførelser osv. 
 
Yderligere informationer: 
www.daencker.dk 

Savsmuldet på gulvet under-
bygger den hyggelige stemning 
i den velassorterede osteforret-
ning. 

Indehaver Lissi Olsen forstår at bygge 
et miljø op, så det er umuligt at modstå 
fristelsen. 

På bagsiden rummer Lider disken kølede 
magasiner. Lissi Olsen benytter disse til 
hele oste og slipper på den måde for at 
skulle afbryde sit arbejde med jævnlige 
ture i lagerkælderen 

Ost kan nydes sammen med mange andre madva-
rer. Her ses en appetitlig udstilling med samhørige 
produkter. 

En pæn og velholdt vindues-
udsmykning lokker kunder til. 

Da indehaver Lissi Olsens eksisterende køledisk 
trængte til udskiftning og hun var på udkig efter en 
ny faldt valget på en Lider køledisk fra den portu-
gisiske producent Jordão. 
Det faktum, at disken har kølede magasiner på bag-
siden samt mange dekorationsmuligheder var nogle 
af de egenskaber, der fik Lissi Olsen til at træffe sit 
valg. 

Smagsprøver skal der til.  
For at finde frem til den helt rigtige ost tilbyder 
Lissi Olsen altid kunden en smagsprøve før købet. 
Og Lissi kender kundernes vaner og smag, derfor 
vender stamkunderne tilbage igen og igen. 

Man kan levende forestille sig 
musene sige: ”Farvel og på 
gensyn” 
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Lilian Hansen, Osteboden, Nyborg har gjort 
meget ud af at finde egnet inventar, da hun skulle 
modernisere sin butik. Kravet var først og frem-
mest at varerne skulle præsenteres optimalt og 
opbevares forsvarligt. Dernæst skulle diskene 
passe til forretningen, så den gamle stil ikke blev 
ødelagt. Endelig skulle almindelige mennesker 
kunne nå varerne i diskene uden at ligge på ma-
ven.  

De fleste kølediske, der findes på det dan-
ske marked er meget dybe. Det skyldes, at mål-
gruppen er supermarkeder, hvor alt skal være så 
stort som muligt.  

Lilian Hansen fandt frem til diske fra firmaet 
Jordão i Portugal, der importeres af et fynsk firma.  

På de sydlige himmelstrøg er der stadig 
mange små specialforretninger. Og det er en helt 
anden kultur. Den personlige betjening er i højsæ-
det. Derfor er inventarer også designet til denne 
målgruppe.  

           
          Diskene har buet glas. I kølemontren er 
der en glasoverhylde uden køl til udstilling af va-
rer, der ikke skal køles. Under hylden er der et 
lysarmatur.   Der er trappeindsatse for god eks-
ponering af varerne. Under diskene er der køle-
de underskabe. Diskarrangementet er bygget i 
vinkel ved hjælp af 2 lige stykker og et 90 gra-
ders hjørne.  
           
 

          Diskene er i rustfrit 
stål, og fronten er beklædt 
med lysegrøn keramik be-
lyst med indirekte belys-
ning.  
          De tre sektioner er 
styret uafhængigt af hinan-
den temperaturmæssigt, så 
forskellige varegrupper kan 
have deres egen tempera-
tur.  
          Dette har Lilian Han-
sen udnyttet til at lave en 
sektion på 65 cm. med 
skimmeloste. 
 
 Info: www.daencker.dk  
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Produktinformation: 
Mural Fundador Slim  

 
En elegant kø-
lereol med et 
ekstra smalt 
design og med 
mange anven-
delsesmulig-
heder. Ideel til 
specialforret-
ninger, super-
markeder m.v., 

hvor der stilles krav om høj rum-
melighed. Fås i længderne: 87, 127 
og 187 cm, med indbygget el. se-
parat kompressor. Fås i to forskel-
lige temperaturområder. 
 
Yderligere informationer:  
www.daencker.dk 

Producenten 

”Producenten” er navnet på denne 
velassorterede osteforretning be-
liggende i Nørregade, i hjertet af 
Odense. Producenten har haft til 
huse i bygningen i årtier og har 
gennem årene opnået anerkendelse 
hos en bred kundeskare. 

Dygtigt købmandskab samt kreati-
vitet i sortimentsudvikling og bu-
tiksindretning, er vigtige egenska-
ber for at få kunder i butikken. 

Et bugnende varesortiment er med 
til at sikre en hyggelig atmosfære i 
specialforretningen. Med begræn-
set plads til rådighed stiller det dog 
krav til en kreativ indretning og en 
effektiv udnyttelse af kølearealet. 
Butikken allierede sig med et lo-
kalt, erfarent kølefirma, da de stod 
overfor anskaffelsen af  

Mural Fundandor Slim er en 
rummelig kølereol med et kom-
pakt design. Der er endvidere en 
god belysning i reolen. Såvel hjør-
nestolper som baldakin er udstyret 
med lys.  

en ny kølereol, der skulle kunne 
rumme meget, men skulle fylde så 
lidt som muligt. Sammen fandt de 
løsningen; en kølereol fra den por-
tugisiske producent Jordão Mural 
Fundador Slim.   

Hylderne i Mural Fundador Slim 
rager ikke længere ud end de øv-
rige hylder i butikken, det skaber 
en harmonisk indretning. Dette 
faktum udgjorde et stort plus, da 
købsbeslutningen skulle træffes.  

Mural Fundador Slim er her 
valgt i rustfri udførelse. 

Der er god plads til de mange 
oste-delikatesser. 
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HOLTE OSTE LAGER

Produktinformation: 
Mural Hiper Castelo kølereol beregnet 
til centralkøleanlæg. 
Reolen fås i forskellige længder og udfø-
relser. Der findes et bredt udstyrspro-
gram til Mural Hiper Castelo. 
 
Kølereolen fås til henholdsvis: 
Kød og fjerkræ med eller uden skråspejl 
(0-3oC.), Mejeriprodukter (3-6 oC.), 
Frugt og grønt med skråspejl (6-9 oC.) 
 
Universal impulskølere med indbygget 
kompressor er små lette kølediske på 
hjul. Kan dog også bestilles uden under-
stel, hvis køleren skal placeres på en 
sokkel. Modeller til ost, pålæg, delika-
tesser, snacks, drikkevarer m.m. 
Universal fås i forskellige længder. 
 
Yderligere information:  
www.daencker.dk 

På baggrund af  butikkens navn ”Holte 
Oste Lager” kan man let regne ud, at her 
kan købes oste. Det er dog ikke alene al-
verdens oste, der kan fås i den flotte for-
retning. Også pølser og andre kulinariske 
specialiteter er at finde på hylderne.  

Sjældent har jeg set så mange spændende 
varer stuvet sammen i én butik. Hver en 
kvadratcentimeter er udnyttet på fantasi-
fuld vis. Det var da også bl.a. pga. den 
effektive pladsudnyttelse, at valget faldt 
på  Mural Hiper Castelo, da indehaveren 
af Holte Oste Lager skulle vælge kølere-
ol. Kølereolen ses på billedet til højre.  

Det er som at træde ind i en velassorteret 
delikatesseforretning i ostenes hoved-
stad; Paris. Spændende flasker og kruk-
ker, hele oste samt pølser i snor pryder 
hylder og vægge, og gør det svært at 
modstå fristelsen. 

Mural Hiper Castelo, der er fra den por-
tugisiske producent Jordão, hjælper dig 
til et velordnet varespejl.  Mural Hiper 
Castelo kan bl.a. bestilles med lys i bal-
dakin og hyldebelysning. Natrullegardin 
kan vælges som tilbehør med det formål 
at begrænse strømforbruget efter lukke-
tid. 

Udover en ny kølereol var Holte Ostela-
ger også på udkig efter en eller flere im-
pulskølere. Løsningen blev to stk. Uni-
versal, der ligesom Mural Hiper Castelo 
er fra den portugisiske producent Jordão. 
I dette tilfælde er Universal placeret på 
en sokkel og derfor valgt uden understel. 
Diskene ses her med selvbetjeningsglas. 
Fås også i to andre modeller med buet 
eller lige glas. Universal er velegnet som 
kølevindue.  

Fås også med ekstra kølespiral under ud-
stillingsarealet, der er udformet som en 
rustfri bakke med afløb, så man kan fylde 
brudis i disken. Ideel til fisk.  
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Det lille lokale mejeri Enghavegård Osteri emmer af nostalgi 
og gammelt håndværk. Mejeriet har til huse i en gammel land-
ejendom, hvor der foruden selve osteproduktionen er blevet 
plads til en lille gårdbutik med tilknyttet café. 
 
Det kræver omhu og tid at producere en god ost, men spørger 
man kunderne er det umagen værd, for en Enghavegårdost sma-
ger af mere! 
 
En god ost fortjener den bedste opbevaring. Mejerist Henrik 
Walther-Larsen har i samarbejde med sit lokale autoriserede 
kølefirma valgt en Mural Fundador Plus kølereol med ventileret 
køling.  
 
Produktinformation: Mural Fundador Plus reolen fra den 
portugisiske producent Jordäo fås med indbygget eller separat 
kompressor samt i forskellige længder. Reolen leveres enten i 
lakeret eller rustfri udførsel. Som ekstraudstyr fås natrulle-
gardin. 
 
← Til venstre ses det hyggelige cafémiljø samt gårdbutikken 
som har åbent tre dage ugentligt. 
 
 
Yderligere informationer: www.daencker.dk 

Enghavegård Osteri 
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Kjær & Sommerfeldt, Rønne 

Kjær & Sommerfeldt er en eksklusiv vin-
forretning i Rønne. Udover et bredt udvalg 
indenfor kvalitetsvine rummer forretningen 
en afdeling med forskellige specialiteter, 
herunder luksus oste og pølser, der er op-
lagte at nyde sammen med et godt glas vin. 
 
Da specialiteterne blev en del af sortimen-
tet måtte Kjær & Sommerfeldt på udkig ef-
ter den rette køleløsning og det blev  
Mural Mini Castelo kølereol fra den portu-
gisiske producent Jordao, der løb af med 
sejren. 

Produktinformation:   
Mural Mini Castelo kølereol er beregnet til centralkøleanlæg eller med indbygget kompressor.  
Fås i længderne: 900 eller 1300 mm. Skinplate eller rustfri udførelse. 
 
Ekstra udstyr: Belysning under hylder, kit for genfordampning af tøvand, frontgitre for hylder, delegitre for 
hylder og bund, natrullegardin samt hjulsæt 
Hylder (lakerede eller rustfrit stål) kan skråtstilles. 
 
Kølereolen fås til henholdsvis:  
Kød og fjerkræ (0-3oC.), Mejeriprodukter (3-6 oC.) eller Frugt og grønt med skråspejl (6-9 oC.) 
 
Yderligere informationer:  www.daencker.dk 


