Embraco marca presença na APAS 2019
Empresa referência em soluções de refrigeração estará presente na feira em parceria
com alguns de seus principais clientes

A Embraco, companhia global que promove qualidade de vida por meio de
soluções inovadoras de refrigeração, marca presença na Feira APAS 2019 com o
Plug n’ Cool e as unidades condensadoras UFMFT para ilhas de supermercados.
Alguns dos principais clientes no setor apresentarão lançamentos que embarcam
essas soluções.
A Apas é o principal evento para supermercadistas no Brasil e será realizado de
6 a 9 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo. Durante a feira, será possível
conhecer melhor como as soluções contribuem no desempenho final dos
refrigeradores comerciais para supermercados e quais vantagens apresentam
para o setor supermercadista brasileiro.
O Plug n’ Cool, por exemplo, é uma solução completa de fácil instalação e
manutenção que elimina a necessidade de uma casa de máquinas, aumentando
a flexibilidade do lojista. Além disso, o produto é mais eficiente já que usa um
compressor de velocidade variável e o refrigerante natural propano (R290). Já a
unidade condensadora UFMFT (Fullmotion) é uma tecnologia de velocidade
variável que entrega maior eficiência energética e robustez para ilhas e
refrigeradores. A solução também utiliza o gás propano.
Sobre a Embraco
A Embraco é uma empresa global que promove qualidade de vida por meio de soluções
inovadoras para refrigeração. Com sete fábricas, três escritórios comerciais e uma
unidade global de serviços compartilhados, a companhia possui aproximadamente 1.200
patentes depositadas vigentes e está presente em mais de 80 países com um amplo
portfólio que se destaca pela eficiência energética e alto desempenho. A Embraco tem
tecnologias para os segmentos residencial, comercial - como varejo, restaurantes e
aplicações médicas - e de distribuição e revenda. Por meio de parcerias com startups e
serviços digitais, também entrega valor e inteligência aos seus clientes. Mais informações
em: www.embraco.com
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