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Optim-myymäläkalusteet
Viimeisimmät päivitetyt tiedot löytyvät www.kasten.fi/Tuotteet/Myymalakalusteet-ja-erikoisratkaisut/Optim-myymalakalusteet/.
Optim-myymäläkalusteet kuuluu
Optim on uudistuvan kaupan monipuolinen järjestelmä. Optim
myymäläkaluste on helposti muunneltavissa tarkoitukseen sopivaksi tuotealueeseen
niin päivittäistavara-, rauta- ja erikoistavarakaupoissa kuin tukku- ja Myymäläkalusteet ja
varastomyymälöissä. Optim mahdollistaa tuotteiden esillepanon
erikoisratkaisut
yksittäin, myyntipakkauksissa, tukkupakkauksissa ja
Optim-myymäläkalusteet
myymälälavoilla. Runsas lisäosavalikoima helpottaa
Rengashylly
erikoistuotteiden myyntiesittelyä.
Muut myymäläkalusteet
Lääke- ja terveydenhuolto

Tutustu myös muihin tuotteisiimme www.kasten.fi.
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Kuvaus

Kasten Optim-myymälähylly on monipuolinen järjestelmä, jolla
kalustat päivittäistavara-, tukku-, maatalous- ja rautakaupat,
puutarhamyymälät sekä muut erikoistavarakaupat.
Rakenteen muodostavat pylväselementit, orret ja hyllytasot sekä erilaiset
varustelu- ja lisäosat.
Pylväissä rei’itys 50 mm:n välein orsien korkeussäätöä varten.
Mitoitus mahdollistaa myös myymälälavojen ja tukkupakkausten
sijoittamisen myymälätilaan.
Orsien materiaalina on matala putkiprofiili, jolla saavutetaan erinomainen
kantavuus ja siisti ulkonäkö.
Lisäosat kuten piikit, erikoistasot, korit ja taustat mahdollistavat erilaisten
tuotteiden esillepanon.
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Tuotteet

Optim-myymälähyllyn mitoitus mahdollistaa myös
myymälälavojen ja tukkupakkausten sijoittamisen
myymälätilaan. Yläkehikon avulla myymälälavat voidaan
varastoida myös hyllyn päällä.
Tuoteryhmien selkeä ja näyttävä esillepano.
Lukuisia myyntiesittelyä parantavia ratkaisuja.
Helposti muunneltavissa.
Tuotteiden esillepano yksittäin, myynti- tai tukkupakkauksissa ja
myymälälavoilla.
Runsaasti lisävarusteluosia eri toimialojen myyntiesittelyä varten.
Vakiovärisävyt; valkoinen RAL9010, vaaleanharmaa RAL7035, muut RALvärisävyt mahdollisia.
Tilauskohtaisesti säänkestäviä kuumasinkittyjä tuotteita ulkoalueille.
Verkko-osat joko sinkittynä tai pulveripolttomaalattuna.
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Tekniset tiedot

Lisäosien avulla Kasten Optim-myymälähylly soveltuu tuotteen
kuin tuotteen esittelyyn. Piikit, erikoishyllyt ja tasot, korit ja
taustat tuovat tehokkuutta ja selkeyttä esillepanoon.
Pylväselementit:
Korkeudet: 1500,1750, 2000, 2250, 2500, 3000 ja 4000 mm
Syvyydet: 550, 800 ja 1000 mm
Kantavuudet: 1500 kg/3000 kg

Orret
Pituudet: 454, 880, 1315, 1750 ja 2180 mm
Kantavuudet: 250-450 kg/orsitaso

Terästasot
Mitat: 550x435, 800x435, 1000x435 m
Kantavuudet: 50 - 80 kg/taso

Ritilätasot
Mitat: 550x860, 800x860, 1000x860 mm
Kantavuudet: 50 - 100 kg/taso
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Lisäosat
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Verkkopiikki

Päätyhylly

Verkko,- uloke- ja reikälevypiikkien
avulla saat järjestystä ja näyttävyyttä
tuotteiden esillepanoon.

Hyllypäädyt ovat arvokasta esittelyja myyntitilaa, esim
uutuustuotteille.

Laarihylly

Opasteet ja hintalistat

Laarihyllyt soveltuvat massatuotteiden
esillepanoon. Jakajat auttavat
järjestyksen pidossa.

Erilaisia hintalistoja ja opasteita
kiinnitettäväksi päätyyn, orsiin tai
hyllyn reunoihin.

Kelaripustin

Varusteluorsi ja kannakkeet

Kelaripustin ketju- ja narukeloille.

Erikoistuotteiden esillepanoon on
saatavana erilaisia varusteluorteen
kiinnitettäviä kannakkeita.

