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A fresh experience
in food retail

Gıda perakendesi için

yepyeni bir deneyim
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• 2005 yılı kuruluş
• Gıda market tasarım, üretim ve anahtar teslim 

uygulama
• Kasap şarküteri tasarım, üretim ve uygulama
• Ölçüden anahtar teslimine kadar tüm süreç
• Fabrika üretim ve ofis kapalı alanı 3.600 m2

• Alışveriş alışkanlıklarını değiştiren görsel tasarım 
ve uygulamalar

• Ahşap uygulamalarında son teknoloji çözümler

• Established in 2005
• Design, production and turn-key implementation 

for food retail stores
• Design, production and implementation of butcher 

and charcuterie stores
• Process management from measuring to delivery 

of the store
• Manufacturing and Office area 3.600 m2

• Visual design and applications that change the 
shopping experience

• High-tech solutions for wood applications

• 2007 yılı kuruluş
• Türkiye’deki Soğutuculu Teşhir Reyonu üreticilerinin 

en büyüklerinden biri
• Gıda market, kasap, şarküteri mağazaları reyonları 

ile birlikte dünyada değişen talepleri karşılayacak 
yenilikçi ürünlerin de üretimi

• Türkiye’de ve Dünyada pazar lideri zincir mağazaların 
onaylı tedarikçisi

• Fabrika üretim ve ofis kapalı alanı 20.000 m2

• Established in 2007
• One of the biggest refrigerated display cabinet 

manufacturers in Turkey
• Manufacturing Refrigerated Display Cabinets and 

innovative products to meet globally changing 
demands

• Accredited supplier for international and domestic retail 
chains that have the highest market share

• Manufacturing and Office area 20.000 m2

• 2006 yılı kuruluş
• Türkiye’de anahtar teslim soğutma sistemi tedarikçilerinin en 

büyüğü
• Profesyonel Merkezi Soğutma Sistemleri ve Paket Soğutma 

Sistemleri üretimi
• CO2 çözümlerinde uzman
• Türkiye perakende sektöründe ilk subkritik ve transkritik CO2 

projelerinin gerçekleştirilmesi
• Türkiye’de ve Dünyada pazar lideri zincir mağazaların onaylı 

tedarikçisi

• Established in 2006
• Biggest contractor of turn-key Refrigeration Systems in Turkey
• Manufacturing Professional Compressor Racks and Condensing 

Units
• Specialized in CO2 Solutions
• Cozum is the first and only subcritical and transcritical CO2  

Systems installer and manufacturer in Turkish Retail Market
• Accredited supplier for international and domestic retail chains 

that have the highest market share

Çözüm Endüstriyel Soğ. Sist. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
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Simena
AO / S / D / BM / HP / DBL

Servis Tipi Reyon
Serve - Over Counter

YATAY SERVİS REYONLARI / SERVE OVER COUNTERS YATAY SERVİS REYONLARI / SERVE OVER COUNTERS

Sardis
AO / S / BM / HP / PR / 2PR / DBL

Servis Tipi Dik Camlı Reyon
Serve - Over Straight Glass Counter

• Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
• Both plug in and remote versions avaliable
• Bain Marie and hot plate versions
• Double display powder coated deck version available (for Sardis DBL)
• 788, 888 or 960 mm stainless steel base tray options
• Adjustable stainless steel trays
• 275 mm stainless steel working plate
• Standard LED single row canopy lighting
• High quality tempered and vertical straight front glass
• Fan assisted anti condensation system
• Fan assisted refrigeration
• Optional stainless steel bumper rail
• Optional sliding cover
• Shelf options on the front glass ( for PR and 2PR module)
• RAL color options
• Piller leg or closed front panel

EN• Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
• İçten (Plug in) ve dıştan motorlu seçenekleri
• Bain Marie ve sıcak tava seçenekleri
• Çift taraflı elektrostatik boyalı tava (Sadece Sardis DBL)
• 788, 888 veya 960 mm paslanmaz tava seçenekleri
• Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
• 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
• Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
• Yüksek kaliteli temperli ve dik ön cam
• Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
• Fan destekli soğutma
• Ön paslanmaz çantalık seçeneği
• Arka kayar kapak seçeneği
• Ön cam için raf opsiyonu (Sadece PR ve 2PR modeli)
• RAL renk seçenekleri
• Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

TR • Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
• Both plug in and remote versions avaliable
• Bain Marie and hot plate versions
• Double display powder coated deck version available (for Simena DBL)
• 788, 888 or 960 mm stainless steel base tray options
• Adjustable stainless steel trays
• 275 mm stainless steel working plate
• Standard LED single row canopy lighting
• High quality tempered and vertical curved front glass
• Fan assisted anti condensation system
• Fan assisted refrigeration
• Optional stainless steel bumper rail
• Optional sliding cover
• RAL color options
• Piller leg or closed front panel

EN• Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
• İçten (Plug in) ve dıştan motorlu seçenekleri
• Bain Marie ve sıcak tava seçenekleri
• Çift taraflı elektrostatik boyalı tava (Sadece Simena DBL)
• 788, 888 veya 960 mm paslanmaz tava seçenekleri
• Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
• 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
• Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
• Yüksek kaliteli temperli ve bombe ön cam
• Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
• Fan destekli soğutma
• Ön paslanmaz çantalık seçeneği
• Arka kayar kapak seçeneği
• RAL renk seçenekleri
• Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

TR
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Karya 20/22
S / P

Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Teşhir Reyonu
Refrigerated Wall Cabinet With Double Glassed Door

DİKEY SERVİS REYONLARI / MULTIDECKS DİKEY SERVİS REYONLARI / MULTIDECKS

Doruk 20/22
S / P / M

Duvar Tipi Teşhir Reyonu
Refrigerated Wall Cabinet

• Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (-1/+10) ısı sınıfı
• Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
• Ada şeklinde kurulum olanağı
• Geniş teşhir alanı ve tava
• Plastik koruyucu tampon
• Manuel ve motorlu gece perdesi seçenekleri
• Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
• Raflarda LED aydınlatma seçeneği
• Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm ve 500 mm raf seçenekleri
• Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
• Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
• Raflar arası homojen hava dağılımı
• RAL renk seçenekleri
• Reyon başı seçenekleri

TR • Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
• Both plug in and remote versions avaliable
• Bain Marie and hot plate versions
• Double display powder coated deck version available (for Simena DBL)
• 788, 888 or 960 mm stainless steel base tray options
• Adjustable stainless steel trays
• 275 mm stainless steel working plate
• Standard LED single row canopy lighting
• High quality tempered and vertical curved front glass
• Fan assisted anti condensation system
• Fan assisted refrigeration
• Optional stainless steel bumper rail
• Optional sliding cover
• RAL color options
• Piller leg or closed front panel

EN• Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
• İçten (Plug in) ve dıştan motorlu seçenekleri
• Bain Marie ve sıcak tava seçenekleri
• Çift taraflı elektrostatik boyalı tava (Sadece Simena DBL)
• 788, 888 veya 960 mm paslanmaz tava seçenekleri
• Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
• 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
• Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
• Yüksek kaliteli temperli ve bombe ön cam
• Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
• Fan destekli soğutma
• Ön paslanmaz çantalık seçeneği
• Arka kayar kapak seçeneği
• RAL renk seçenekleri
• Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

TR• Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) temp. class
• Only remote version avaliable
• Possibility to assemble as an island type
• Wide display area and base tray
• Plastic bumper protection
• Manuel, driven & master night curtain options
• Standard LED single row canopy lighting
• Optional LED under shelves lighting
• Inclinable shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm,  

500 mm, 600 mm length options
• Powder coated or stainless steel options for shelves
• Internally mirrored or glazed sidewalls
• Equal air flow between display shelves
• RAL color options
• Head unit options

EN
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ORTA REYONLAR / LOW MULTIDECKS ORTA REYONLAR / LOW MULTIDECKS

• Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
• Both plug in and remote versions avaliable
• Possibility of assemble as an island type (For only remote version)
• Optional sliding glass door
• Plastic bumper protection
• Standard LED single row canopy lighting
• Optional LED under shelves lighting
• Powder coated or stainless steel options for shelves
• Manuel night curtain
• RAL color options
• Head unit options

EN• Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (-1/+10) ısı sınıfı
• İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyonuda mevcut
• Ada şeklinde kurulum olanağı (Sadece dıştan motorlu 

modeller için)
• Opsiyonel kayar cam kapı uygulaması
• Plastik koruyucu tampon
• Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
• Raflarda LED aydınlatma seçeneği
• Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
• Manuel gece perdesi
• RAL renk seçenekleri
• Reyon başı seçenekleri

TR

Patara 13/15
S / P / M

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu
Refrigerated Low Wall Cabinet

Petra 20 / 22
S / P / M

Duvar Tipi Kanopisiz Teşhir Reyonu
Refrigerated Blue Sky Wall Cabinet

• Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) temp. class
• Only remote version avaliable
• Possibility to assemble as an island type
• Wide display area and base tray
• Plastic bumper protection
• Standard manuel night curtain
• Standard LED single row canopy lighting
• Optional LED under shelves lighting
• Inclinable shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm,  

500 mm, 600 mm length options
• Powder coated or stainless steel options for shelves
• Standard internally glazed sidewall
• Equal air flow between display shelves
• RAL color options
• Head unit options

EN• Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) ısı sınıf
• Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
• Ada şeklinde kurulum olanağı
• Yüksek yükleme kapasitesi ve teşhir alanı
• Plastik koruyucu tampon
• Standart manuel gece perdesi
• Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
• Raflarda LED aydınlatma seçeneği
• Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm raf 

seçenekleri
• Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
• Standart camlı yan kapak
• Raflar arası homojen hava dağılımı
• RAL renk seçenekleri
• Reyon başı seçenekleri

TR
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Mağaza ihtiyacına uygun tasarımlar
Designs according to store demands

ÖZEL TASARIM REYONLAR / CUSTOM DESIGN CABINETS ÖZEL TASARIM REYONLAR / CUSTOM DESIGN CABINETS

Özel tasarım tezgahlar
Customized design counters 

Wood, aluminium, steel and glass 
comes together perfectly, Answer to 
your request for quality in display; 
Preference Simena

EN

Wood, aluminium, steel and glass 
comes together perfectly, this time in 
a self service cabinet.  Answer to your 
demand of versatility in display, 
Preference Patara

EN

Ahşap, aluminyum, çelik ve cam 
kusursuzca bir araya geliyor, ürünlerinizi 
daha seçkin sunmak için aradığınız 
cevap, Preference Simena

TR

Ahşap, aluminyum, çelik ve cam self 
servis bir üründe kusursuzca bir araya 
geliyor, ürünlerinizi daha farklı sunmak 
için aradığınız cevap, 
Preference Patara

TR

Simena
Servis Tipi Reyon
Serve - Over Counter

Patara
Duvar Tipi Alçak 
Soğutucu Teşhir Reyonu
Refrigerated Low Wall Cabinet



12 13

MEYVE SEBZE REYONLARI / FOOD AND VEGETABLE COUNTERS ÖZEL TASARIM REYONLAR / CUSTOM DESIGN COUNTERS

Mağaza ihtiyacına uygun tasarım 
Customized design F / V counters 
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TEŞHİR STANDI / DISPLAY STANDS UNLU MAMULLER / BAKERY

Teşhir Standları

Display Stands 

Orta Teşhir Standları 

Island Display Stands

Baharat 
Teşhir Standları 

Spice Display Stands
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YENİ NESİL ALIŞVERİŞ DENEYİMİ / NEXT GENERATION SHOPPING EXPERIENCE YENİ NESİL ALIŞVERİŞ DENEYİMİ / NEXT GENERATION SHOPPING EXPERIENCE

• H1 temperature class
• Handy and plain design
• Minimum requirement of space
• Easily placed anywhere inside the 

store or checkout zones
• A practical Plug-and-Play solution

EN• H1 soğutma sınıfı
• Kullanışlı ve yalın tasarım
• Minimum alan gereksinimi
• Mağaza içinde veya kasa alanında herhangi 

bir yere veya rafa kolayca yerleştirilir
• Pratik bir Tak ve Çalıştır çözümü

TR

Click and Collect
İçten Motorlu Soğutmalı Emanet Dolabı
Refrigerated Plug-In Parcel Locker

Minica
İçten Motorlu Soğutmalı Raf
Refrigerated Plug-In Shelf

• M2 or L2 temperature class
• Chiller, Freezer or Neutral options 
• Easy to combine each module
• Versatile, durable and secure design
• Both for indoor and outdoor use
• Compatible with IoT software

EN

• M2 veya L2 soğutma sınıfı
• Soğutucu, Dondurucu ya da Nötr seçenekleri
• Tüm modüller birbiriyle kombine edilebilir
• Çok yönlü, dayanıklı ve güvenli tasarım
• Hem iç hem de dış mekan kullanımı
• IoT Yazılımlarıyla entegre edilebilir

TR
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ÖRNEK TASARIMLAR / SAMPLE DESIGNS ÖRNEK TASARIMLAR / SAMPLE DESIGNS
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MARKET KASALARI / CHECKOUTS MARKET ARABASI VE TURNİKELER / TURNSTILES & SHOPPING TROLLEYS
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ / IMPLEMENTATION SAMPLES REFERANSLAR / REFERENCES
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EMSA MARKET EKİPMANLARI DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Şekerpınar Mah. Sümbül Sk. No: 6 Çayırova/KOCAELİ

0530 156 11 19         info@emsaretail.com         www.emsaretail.com


