Be part of revolution

INSÙ – innovating the way the ice cream is served. Being closer to
the customers, catching their attention by changing their perspective
view: this is what we wanted to achieve by designing the INSÙ cabinet.
INSÙ - innowacja w sposobie serwowania lodów. Być bliżej klientów,
przyciągnąć ich uwagę zmieniając zupełnie punkt widzenia: to właśnie
chcieliśmy osiągnąć projektując witrynę INSÙ.

Feel the difference
INSÙ stands out by its ability to integrate all its functionality together. It was designed with careful attention to the dimensions,
keeping the cabinet slim. Also vertical exposure ensures an excellent visibility of the product, even from afar.
INSÙ wyróżnia się zintegrowaniem wielu kluczowych funkcjonalności w jednym urządzeniu. Zostało zaprojektowane
z dbałością o wymiary i cechuje się niewielką głębokością. Pionowa ekspozycja zapewnia znakomitą widoczność produktu,
nawet z oddali.

Got a dot
This revolutionary idea has been recognized by the jury of the most important
competition related to industrial design in the world. The INSÙ ice cream cabinet
received the RED DOT AWARD 2018 distinction.
Ta rewolucyjna myśl została doceniona przez jury najważniejszego konkursu
związanego z wzornictwem przemysłowym na świecie. Witryna INSÙ otrzymała
wyróżnienie RED DOT AWARD 2018.

Hotel elegance
INSÙ fits perfectly into the cosy atmosphere of the hotel’s foyer,
or the interior of the restaurant, where we usually spend time with
our whole family. Already at the moment of crossing the treshold
we desire the dessert at once, because the special construction
of the unit makes the products much more visible than any other
traditional counter. We can also see ice cream flavors from
the consumption zone, we do not have to use the menu card
anymore.

INSÙ świetnie wpisuje się w przytulną atmosferę hotelowego foyer,
czy wnętrza restauracji, gdzie chętnie wpadamy spędzić czas
z całą rodziną. Deseru pragniemy już w momencie przekroczenia
progu lokalu, gdyż specjalna konstrukcja urządzenia zapewnia
lepszą widoczność produktu. Smaki lodów widzimy też znakomicie
ze strefy konsumpcji, nie musimy korzystać już z karty menu.

Modern style
INSÙ will also look great in the urban interiors of cafes and ice
cream parlours. It will delight all lovers of handmade ice cream with
surprising flavours. They will appreciate the modern character
of the cabinet and the associations with the smartphone will be
apparent for them.
INSÙ będzie też rewelacyjnie wyglądać w wielkomiejskich
wnętrzach kawiarni i lodziarni. Zachwyci wszystkich miłośników
rzemieślniczych lodów zaskakującymi smakami. To oni
najbardziej docenią nowoczesny charakter witryny, a skojarzenia
ze smartfonem będą jednoznaczne.

Exeptional
functionality
The opening of the individual drawers facilities the customer
service, making it tidy, clean and simple. This function allows the
operator to serve the ice cream in an ergonomic manner keeping
an upright body position, without unconfortable and exhausting
body movement.
Otwieranie każdej szufladki z lodami z osobna gwarantuje prostą
i higieniczną obsługę klienta. Operator serwuje lody w sposób
ergonomiczy, zachowując wyprostowaną pozycję, nie musi
wykonywać żadnych niewygodnych ruchów.

The perfect taste
The ice cream is placed in special drawers filled with glycol. This stands for the
extremely stable conditions for ice cream storage, and their temperature and
consistency are always adequate.
Lody umieszczone są w specjalnych szufladach wypełnionych glikolem. Dzięki
temu w witrynie panują wyjątkowo stabilne warunki przechowywania lodów, a ich
temperatura i konsystencja jest zawsze właściwa.

Kids friendly
Usually, it is the child who initiates a family outing for the ice cream. Therefore we
could not disregard the needs of these little lovers of the frozen dessert. In case
of traditional cabinets, the visibility of ice cream is limited, but INSÙ spreads the
whole spectrum of flavors offered by the ice cream shop to children.
Zwykle to dziecko inicjuje rodzinne wyjście na lody. Nie mogliśmy pozostać
obojętni wobec potrzeb tych małych miłośników mrożonego deseru.
W przypadku witryn tradycyjnych widoczność lodów jest ograniczona, ale INSÙ
rozpościera przed dziećmi całe spektrum oferowanych przez lodziarnię smaków.
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advanced static refrigeration system
hot gas defrosting
electronic control panel
automatic vaporisation of condensate water
front glass tilt forward, double glazed with
white screen printing
security system for front glass opening
(gas spring with lock-in system)
top shelf made with satin glass
stainless steel drawers with flavour label
on the handle of each drawer
container filled with glycol in each drawer
LED front lighting for every ice-cream
drawer and its flavour
customizable front panels
adjustable feet made with inox

Display | Ekspozycja

Use | Do użytku

Advantages | Zalety
vertical exposure
ekspozycja wertykalna

hygienic exposure
higieniczna ekspozycja

integration with furniture
integracja z zabudową meblową

energy saving solutions
oszczędność energii elektrycznej

multiplexable
system modułowy
drawers filled with glycol
szuflady wypełnione glikolem
space saving
optymalne wykorzystanie przestrzeni
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zaawansowany układ chłodniczy, statyczny
odmrażanie gorącym gazem
sterownik elektroniczny
automatyczne odparowanie skroplin
szyba przednia uchylna, podwójnie zespolona
z białym sitodrukiem
bezpieczny system otwierania szyby frontowej
(sprężyna gazowa z systemem lock-in)
półka górna ze szkła matowego
wysuwane szuflady z blachy nierdzewnej
z etykietą na smak lodów na każdym uchwycie
pojemnik wypełniony glikolem w każdej szufladzie
oświetlenie frontowe LED każdego pojemnika
i każdej etykiety ze smakiem lodów
możliwosć personalizacji zabudowy
nóżki regulowane na wysokość, wykonane
ze stali nierdzewnej
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