
cacifos automáticos



ENTREGAS MAIS SIMPLES
E CONVENIENTES!
O comportamento de compra mudou e os 
consumidores adotaram as compras on-line 
por razões de conveniência e de segurança.

Com o comércio eletrónico em expansão 
a gestão de entregas tornou-se um ponto 
crítico  para os retalhistas. Os cacifos 
Click & Collect da JORDAO são uma 
oportunidade para melhorar o processo 
de entrega de encomendas, aumentar a 
satisfação dos consumidores e garantir a 
máxima frescura dos alimentos, com 
segurança conveniência e rapidez. 

Reduz o tempo e os custos de entrega
incluindo de transporte e de mão-de-obra.

Elimina as entregas malsucedidas
por ausência ou indisponibilidade do 

consumidor.

Oferece a recolha de encomendas 24/7
quando for mais conveniente.

Reduz a pegada de carbono
elimina os múltiplos pontos de entrega.

Ideais para instalar onde for 
conveniente

Centros Comerciais, Condomínios, Parques 
de Estacionamento, Hubs de Transporte, ...

Versão pass-through
para facilitar as operações

de carga sem perturbar
os consumidores.

Design modular e plug-in
de fácil instalação com 4 tamanhos 
de cacifos à escolha - S, M, L e XL.

Alimentos sempre frescos
ideal para produtos refrigerados, 

congelados e quentes.

-1°... +5°C
3M1

+65°... +70°C-18°... -15°C
3L1



Oportunidades de
comunicação da marca.

Fecho eletrónico/manual
abertura automática e indicador LED 
e chave para desbloqueio manual.

Fácil de utilizar
simples e intuitivo, diferentes opções 
de tecnologia de abertura.
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CLICK & COLLECT cacifos
automáticos

Guimarães - Portugal 
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com www.jordao.com C
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JORDAO INNOVCOOL® é a nova marca da JORDÃO, que explora os limites da ideação e 
da criatividade para pensar o ponto de venda do futuro. Recorrendo à mais avançada 
tecnologia, desenvolvemos soluções tecnológicas de exposição e de conservação, que 
contribuem para inovar a experiência de compra e a operação de venda.

Como será o Futuro? Desafie-nos!

C&C
módulo L
117,6/129,6* l

C&C
módulo M
82,1/90,1* l 

C&C
módulo S
47,7/51,7* l   

C&C
módulo XL
186,4/204,4* l

*capacidade da versão pass-through
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