
 
 
 
 
 

Cukrářská vitrína INNOVA 

 

INNOVA  - nová linie luxusních cukrářských vitrín IGLOO, ve které byl poprvé použit inovativní systém 

otevírání čelních skel. Zmrzlinové vitríny, chladící skříně a prodejní pulty Innova mohou být různě 

kombinovány do sestav nebo je provozovat jako samostatné moduly. Prostorný a osvětlený vnitřní výstavní 

prostor zařízení Innova poskytuje vynikající prezentace cukrářských výrobků. 

Při navrhování byl ke spolupráci přizván interiérový designér, který navrhl barevné palety výměnných panelů 

opláštění Innova v harmonizujících barevných kombinacích. Návrhy interiérů, ve kterých je řada Innova 

prezentována ve třech stylově odlišných scénách: a to jako lehká letní prodejna Mint Brownie, módní kavárna 

Panna Cotta, a romantická cukrárna Creme Brulée. 

S linií INNOVA vytvoříte prostředí, které si Vaši zákazníci zamilují. 

Specifikace

Kavárna Panna Cotta je moderní a elegantní prostor pro Vaše setkání.Jemný dezert Panna Cotta je kombinace krému s 
malinovou pěnou. Růžová může být spárována s dalšími intenzivními barvami a také se všemi odstíny šedé. Jedná se  o 
elegantní a moderní barvu, která je charakterizována energií a vášní. 

Mint Brownie nás přivádí do prodejny plné letního slunce a relaxace po celý rok. Mint Brownie znamená kombinaci hořké 
čokolády  a osvěžující máty. 
Barvu máty v pastelových odstínech můžeme definovat jako kombinaci bílé, modré, mořské tyrkysové a akvamarínu. 
Chladná a osvěžující máta je spojená s letním dnem a zmrzlinovými deserty. V závislosti na kombinacích s jinými 
barvami můžeme pracovat s energií nebo uklidňujícími účinky. 
S černou a měděnou barvou získává interiér velmi moderní a svěží charakter a naopak ve spojení s jemnou růžovou zase 
působí relaxačně. 

Oblíbená cukrárna Creme Brulée je moderní interiér plný sentimentu, pocitů a vzpomínek na retro styl.  
Sametový desert Creme Brulée v nás evokuje pozitivní pocity. Pod křupavou karamelovou skořápkou je skryt velmi 
chutný a měkký krém. 
Žlutá barva velmi dobře ladí s většinou dřevěných dekorů a kontrastními barvami: černé, námořnické modré, bílé a 
tmavšími tóny základních barev. 
Barva slunce je povznášející jako žádná jiná. Je veselá, přátelská, otevřená a společenská. V kombinaci s tmavým 
pozadím bude přitahovat oči zákazníků a perfektně tak funguje jako akcent s důrazem na centrální bod. 


