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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 
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Andersens fisk, ost og vin 

I Rosengårdscentret i Odense er det nu muligt at 
købe fisk, ost og vin i samme butik.  
 
I en rustfri vinkeldisk præstenteres oste og fisk. 
Den ferske fisk præsenteres, på et leje af is, i en 
såkaldt fiskedisk med køleslange i displayarea-
let. Den tilberedte fisk samt ostene vises i disk-
arrangementets øvrige sektioner.  
 

Varerne tager sig godt 
ud i Super Lider II di-
sken. Kølediskene er 
forsynet med kølede 
magasiner samt en 
rustfri ekspeditionspla-
de.  
 
 

Øverst på disken er der god plads til at anbringe 
relaterede varer. Det er en fordel ved at handle i 
en specialbutik, her får man en ”totalløsning”. 
Foruden råvarerne kan man få en snak om tilbe-
redning og man kan få det tilbehør som giver 
retten det sidste pift.  
 
Montage og installation af kølerum og køleud-
styr er foretaget af et autoriseret kølefirma.   
 
Yderligere informationer på www.daencker.dk 



Fiskedelikatessen  
v. SuperBest, Struer  

SuperBest i Struer har fået nye lokaliteter. Butikken er indrettet 
med forskellige delikatesseafdelinger.  
 
Bl.a. byder butikken på et imponerende fisketorv med en otte me-
ter lang fiskedisk. Det er den lokale fiskemand, som tidligere har 
haft egen fiskebil, der står bag disken.  
 
Produktinformation: 
Fiskekøledisken hedder Super Lider II og er produceret af den 
portugisiske producent Jordão.  
 
Disken er rustfri udvendig. Desuden er korpus, displayareal, eks-
peditionsplade, skørt og understel rustfrit. I denne sag har man 
valgt at få granit-dekor foran 
på disken.  
 
Disken har buet vip ned glas.  
 
Fiskedisken er udstyret med 
køleslange, således at de fer-
ske fisk kan præsenteres på is 
i disken. Færdigvarerne læg-
ges på en rustfri rist.  
 
Super Lider II fås i flere varianter, som kan anvendes til opbeva-
ring af delikatesser som fx fisk, ost eller kød. Køledisken produ-
ceres i forskellige længder og som hjørner. Flere moduler kan 
sammenbygges.  
 
Disken er monteret og installeret af det lokale kølefirma, som og-
så hjælper med rådgivning undervejs i beslutningsprocessen. 
 
Læs mere på www.dæncker.dk 



STRIB FISK  

Ved havnen i Middelfart, i smørhullet mellem de to 
Lillebælts-broer, ligger Strib Fisk. Butikken tilby-
der deres kunder - hvad kun de færreste fine restau-
ranter er i stand til - at frokosten kan indtages med 
havudsigt på første parket. Det er Danmark når det 
er smukkest og det er populært i sommerhalvåret.  
 
Kunderne valfarter til fiskehuset, som for nylig er 
blevet moderniseret.  
 
Ekspeditionen i butikken foregår ved et U-formet  
diskarrangement, bestående af to lige sektioner på 
hver 3 m forbundet af en elegant 90 graders hjørne-
disk. Den ene lige disk er forbeholdt de ferske fisk. 
Denne sektion har køleslange i displayarealet, såle-
des at den kan fyldes op med is. Den anden lige kø-
ledisk benyttes til røgvarer mv. Kassen er strategisk 
placeret på ekspeditionspladen bagpå hjørnedisken. 
Mens kontanterne fintælles, fristes kunden i øjen-
højde med et udvalg af lune færdigretter. Og hvem 
kan stå for en frisklavet fiskefrikadelle? 
 
Produktinformation:  
Super Lider II disken er produceret af Jordão i Por-
tugal.  Disken er rustfri udvendig i magasiner, kor-
pus, displayareal, ekspeditionsplade, skørt og un-
derstel.  Frontdekorplader fås i rustfri stål eller 
skinplate i flere farver. Disken fås med buet vip ned 
glas eller selvbetjeningsglas. Disken er velegnet for 
kød, ost, fisk m.v. Super Lider II kan leveres med 
indbygget eller for separat kompressor.  
 
Disken er monteret og installeret af det lokale køle-
firma.  
 
Læs mere på www.dæncker.dk 



   Røgeriet Hanstholm 

Hanstholm har fået en ny fiskebutik 
”Røgeriet Hanstholm”. Delikate røg-
varer og fersk fisk præsenteres i et 
velindrettet butikslokale med nyt kø-
leinventar.  
 
Produktinformation:  
5 m Prestige-ekspeditionsdisk med 
hjørne. Disken er udført i rustfrit stål 
med buet glas med hydraulisk løft, 
hvilket gør det let at rengøre glasset. 
 
De ferske fisk præsenteres på is i en 
separat disksektion med køleslange. 
Disken er så dyb at det er muligt at 
vise flere forskellige fisk i diskens 
dybde, samtidig med at kunden be-
varer et godt overblik.  

Røgvarerne opbevares i en sek-
tion med ventileret køling. I 
hjørnet, som også er med køl, 
udstilles forskelligt tilbehør. 
 
Bag på disken findes kølede 
magasiner med supplerende op-
bevaringsplads, så nye varer 
kan fyldes i disken i en hånde-
vending.  
 
Prestige-ekspeditionsdisken fin-
des i en række forskellige læng-
der, hjørner og dekors. Desuden 
kan disken fx leveres på søljer. 
Med alle disse kombinations-
muligheder vil det næsten altid 
være muligt at finde en løsning, 
der passer ind i det konkrete bu-
tiksmiljø. 
 
Prestige er velegnet til opbeva-
ring af mange forskellige typer 
fødevarer fx fisk, kød og delika-
tesser herunder ost.   
 
Hos ”Røgeriet” har man for-
skellige frostvarer, som opbeva-
res i to fryseskabe, placeret side 
om side. Skabene er udført i 
rustfrit stål med glasdør.  
 
Det er den lokale autoriserede 
kølemontør, der har stået bag 
installationen af kølemøblerne. 
 
Yderligere information på  
www.daencker.dk 



FISKEFORRETNINGEN  
PÅ EMDRUPVEJ  

På Emdrupvej i København ligger en fiske-
forretning. Forretningen er en af talrige spe-
cialbutikker i hovedstaden. Specialbutikker-
ne er levende beviser på, at danskerne er til 
friske kvalitetsprodukter købt hos fagman-
den.  
 
Nok ligger fiskeforretningen i Danmarks 
største by, men at der hver dag er et rend af 
mennesker skyldes ikke mindst, at butikken 
altid bugner af et bredt udvalg af frisk fisk - 
og at der står en fagmand bag disken, som 
stiller store krav til det han sælger.  
 
Produktinformation: 
Til præsentation af salater, fiskefars mv. har 
fiskemanden indkøbt en køledisk. Ligesom 
med sine råvarer har han nøje udsøgt disken. 
Super Lider II, hedder køledisken, som er 
produceret af den portugisiske producent 
Jordão.  
 
Disken er rustfri udvendig i magasiner, kor-
pus, displayareal, ekspeditionsplade, skørt og 
understel. Frontdekorpladerne er ligeledes i 
rustfri stål. Disken er efter fiskemandens 
valg udstyret med et lige glas og en bakke i 
displayarealet med ekstra høj kant.  
 
I levnedsmiddelbutikker er hygiejne i højsæ-
det. Det er der taget flere forholdsregler for i 
designet:  
• Bakken i disken er forsynet med afløb, 

så disken kan spules med vand. 
• Disken har hjul, så den nemt kan flyt-

tes i forbindelse med gulvrengøring. 
 
Super Lider II fås i flere varianter, som kan 
anvendes til opbevaring af delikatesser som 
fx fisk, ost eller kød. Køledisken produceres 
i forskellige længder og som hjørner. Flere 
moduler kan sammenbygges.  
 
Disken er monteret og installeret af det loka-
le kølefirma, som også hjælper med rådgiv-
ning undervejs i beslutningsprocessen. 
 
Læs mere på www.dæncker.dk 



FISKEHUSET • LEMVIG 

Disken er meget rummelig, hvil-
ket giver mulighed for at vise fle-
re slags fisk i diskens dybde.  
 
Prestige-ekspeditionsdisken fin-
des i en række forskellige læng-
der, hjørner og dekors. Desuden 
kan disken som i eksemplet her 
leveres på søljer. Dette letter ren-
gøring under disken.   
 
Prestige er velegnet til opbeva-
ring af mange forskellige typer 
fødevarer fx fisk, kød og delika-
tesser herunder ost.   
 
Det er den lokale autoriserede 
kølemontør, der har stået bag in-
stallationen af kølemøblerne. 
 
Yderligere information på  
www.daencker.dk 

I den nyindrettede butik ”Fiskehuset 
Lemvig”, som har til huse i et rødt 
pakhus på havnen i Lemvig kan læk-
kersultne købe ”alt godt fra havet”. 
Lækkerierne præsenteres i en ekspe-
ditionsdisk med køl. 
 
Produktinformation:  
3 meter  Prestige-ekspeditionskøle-
disk på søjler. Disken er udført i rust-
frit stål og har buet hærdet glas med 
hydraulisk løft og overhylde. Disken 
er forsynet med køleslange.  
 
Bag på disken findes kølede magasi-
ner. Her er der plads til ekstra forsy-
ninger, så disken kan fyldes efter lø-
bende.  
 
På ekspeditionspladen, bag på  
disken, er der plads til vægt, kasseap-
parat og indpakning af varerne.  



Odden Fisk 

Odden Fisk har til huse på havnen i  
Sjællands Odde kun få skridt fra de lokale 
fiskekuttere. Såvel den lokale befolkning 
som områdets turister lægger deres vej 
forbi forretningen for at få frisk fisk på 
middagsbordet. 
 
Dagligt har Odden Fisk brug for en stor 
mængde is til fiskekasserne. Tidligere 
købte forretningen isen på havnens is-
værk, men nu er Odden Fisk blevet selv-
forsynende, idet forretningen har investe-
ret i sin egen skælismaskine. Maskinen, 
der er af mærket MAJA har en kapacitet 
på 1,5 ton skælis / døgn. Maskinen, der er 
monteret under loftet, kræver ikke megen 
plads. Som det ses på billedet nedenfor.  

Den ønskede produktionscyklus program-
meres let ind på maskinens tastatur. Hos 
Odden Fisk foregår den primære skælis-
produktion om natten. Isen er således klar 
tidligt om morgenen når fiskene kommer 
ind.  

 

Produktinformation: 
Skælis produktionssystemet er opfun-
det af MAJA. Det er et simpelt og om-
kostningsbesparende system, der ikke 
kræver særlig vedligeholdelse. 

 
En dybfros-
sen metalcy-
linder, der 
roterer i en 
vandtank, 
sørger for 
ensartet 
iskvalitet.  
 

Under hver rotation fryser vandet på 
fordampertromlen og isen skrabes af i 
flager som tørfrosset skælis.  

I en fiskeforretning er der også brug for 
en ekspeditionskøledisk. Odden Fisk 
har valgt en køledisk model; Prestige 
fra den Portugisiske producent Jordão.  
 
Produktinformation:          
Prestige køledisk fås i mange forskelli-
ge udførelser og længder samt med 
hjørner. Disken har kølede magasiner 
og ekspeditionsplade.  

Prestige er særdeles velegnet til fiske-, 
oste-, kød- og charcuteriforretninger.  
Det er bl.a. muligt at supplere med et 
podie til kasseapparatet, vægte o.l.  
 
Det er den lokale kølemontør der har 
forestået installationen af kølemøblerne. 
 
Yderligere informationer:  
www.daencker.dk 
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Grøndals Fiskehus 

På næste side   
finder du flere  
inspirations-
billeder samt  
produkt-
information 

 

Vend → 
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Produktinformation: 
 
Super Lider ekspeditionsdisk 
 
På forreste side ses miljøbilleder fra den flot-
te fiskeforretning Grøndals Fiskehus i Vanlø-
se. 
Til opbevaring af de lækre fiskeretter har bu-
tikken valgt en Super Lider disk med granit 
dekor, der danner de optimale rammer om-
kring de uimodståelige herligheder. 
 
Køledisken er fra den  
Portugisiske producent Jordão. 
 
Super Lider diskserien er velegnet til fisk, 
kød og fjerkræ. 
Den suveræne disk til specialvarehandelen: 
 
• Super Lider fås i mange længder, der 

kan sammenbygges i det uendelige. 
• Udvendige og indvendige kølede hjør-

ner 
• Indbygget eller separat kompressor 
• Højt eller lavt buet glas eller lige glas 
• Specielle lysstofrør til kød 
• Kølemagasiner under disken 
 
 
 
 

Selvom man har be-
grænset plads til rådig-
hed kan man sagtens 
finde en velfungeren-
de løsning til modul-
rummet. 
 
Det er Grøndals Fiske-
hus et godt bevis på. 
Her valgte man på 
grund af begrænset 
plads at placere kom-
pressoraggregatet 
ovenpå kølerummet. 
 
Herunder ses et billede 
af kølerummet udefra. 

Celltherm modulrum 
 
Celltherm er Tysk-
lands næststørste pro-
ducent af modulrum 
og kendt for at levere 
rum af en høj kvalitet. 
Celltherm rummene er 
desuden hurtige og let-
te at montere. 
 
Modulerne er med 
PUR skum opskum-
met med vandbaseret 
drivmiddel og opfyl-
der de nyeste EU for-
skrifter.  
 
Vælg mellem tre isola-
tionstykkelser: 80, 120 
eller 150 mm. 
 
 
Ønskes en komplet 
løsning tilbyder vi og-
så aggregat til rummet 
samt reolsystemer. 
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 Blokhus Røgeri  
Udendørs servering 

Blokhus Røgeri består af selve røge-
riet samt detailbutikken. 
Der mulighed for at nyde de lækre 
retter fra røgeriet udendørs. 

Alt godt fra Havet 

Lider diskarrangement med 
45o hjørne 

 Lider varmedisk 105 cm. 

Forslag til menuer udstilles på 
overhylde uden køl 

Buet glas - Flot effekt! 

Mural Hiper Castelo  
i rustfri udførelse 

Jordão’s Lider fiskekølere er 
forsynet med en bakke i rustfrit 
stål med ombukket kant og af-
løb. Under bakken er påloddet 
en kølespiral, der holder bakken 
kold, så brud-is kan holde hele 
dagen 
 

Diskarrangement Lider  
i rustfri udførelse 

Til den nye butik er valgt  
Jordão Lider ekspeditionsdiske 
udført i rustfrit stål med buet glas. 
Kølede magasiner på betjenings-
siden  

Displayarealet er forsynet med  
ekstra køleslange. 

Mural Hiper Castelo; rummelig  
kølereol. Hylderne kan skråtstilles  
så der opnås et flot varespejl.  
Endvidere er der belysning under 
hylderne. Gavlene kan fås med 
glas eller spejl. 
Yderligere informationer:  
www.daencker.dk 

Lider fiskekøledisk i rustfrit stål   
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Fiski Bagenkop 

Fiski, Bagenkop er en nyindrettet fiskeforretning. Pladsen er forholdsvis begrænset og derfor lagde indeha-
ver Anne Marie Hansen vægt på, at den nye ekspeditionskøledisk først og fremmest skulle være en rumme-
lig disk. I samarbejde med det lokale autoriserede kølefirma gik hun i gang med udvælgelsen og valget 
faldt på ekspeditionskøledisken Lider, fra den portugisiske producent Jordão. 
 
Lider modellen er meget rummelig, uden at den fylder for meget. På bagsiden er disken forsynet med køle-
de magasiner til opbevaring af ekstra fisk, så opfyldning kan ske hurtigt, og uden at man forlader butikken.  
  
Produktinformation:   
Lider ekspeditionsdisk 
 
Lider køledisk fås i mange forskellige udførelser og længder, med lige eller buet glas og med indbygget el-
ler for separat kompressor. 
 
Disken er udstyret med kølede magasiner og ekspeditionsplade. Derudover kan Lider leveres med en trap-
peindsats (1 + bund). Herved opnås en  niveauopdelt vareopstilling, der øger overblikket over varerne i di-
sken.  
 
Lider er særdeles velegnet til fiske-,  oste-, kød- og charcuteriforretninger.  Det er blandt andet muligt at 
supplere med et  podie til kasseapparatet, vægte og lignende. 
 
Yderligere informationer:  www.daencker.dk 




