SPACEMASTER HYLLTRÅG

Clicksystem
Ett flexibelt system för att exponera produkter i butikshyllan.
Formsprutad i styrénplast.
Standardfärger: vit eller transparent. Hylltråget kan dock tillverkas i
många olika färger och alla bredder mellan 30mm och 250mm.
Standarddjup: 400mm. Den bakre halvan av tråget är dock ”perforerad”,
vilket gör att det kan kortas av med 50mm intervaller ned till 200mm.

Man kan välja mellan tre olika nivåer på bottenplattan
- låg, mellan eller hög.

Trågen kan hakas fast i varandra i sidled.

Tråget kan förses med innerväggar för att visa flera
produkter i bredd, eller centrera en produkt i mitten av
tråget, t ex en tub.

Vi kan göra mer för att Clicksystem hylltråg skall matcha Dina produkter
- kontakta oss för ytterligare information!
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SPACEMASTER HYLLTRÅG

Clicksystem
Tråget förses med en transparent skylthållare för att visa en imonterad pappersinlaga,
alternativt en plan front som kan förses med en tryckt dekal.

Vid exponering av pappersinlaga finns det två möjligheter, se bild.

Vi kan göra mer för att Clicksystem hylltråg skall matcha Dina produkter
- kontakta oss för ytterligare information!
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SPACEMASTER HYLLAVDELARE
Railsystem
Detta system består av en tapeförsedd
list och olika typer av avdelare.
Listen är formsprutad i vit styrénplast
och standardlängden är 1000mm.
Speciallängder går att få beroende av
kvantitet.
Avdelarna är formsprutade i transparent
styrénplast och är perforerade för att
passa olika hylldjup.

SD-21
Avdelare 21mm hög.
Levereras i par om en vänsteroch en högeravdelare.

SD-70
Avdelare 70mm hög.
Levereras i par om en vänsteroch en högeravdelare.

SD-120
Avdelare 120mm hög.
Levereras i par om en vänsteroch en högeravdelare.

För att justera.....
lyft upp och flytta i sidled

SD-21L
Avdelare 21mm hög med L-fot.
Produkten står ovanpå bottenplattan.
Avdelaren är vändbar och passar både
längst ut till vänster och höger på listen.
Levereras styckevis.
Bryt av för att avdelarna
skall passa Din hylla

SD-21T
Avdelare 21mm hög med T-fot.
Produkten står ovanpå bottenplattan.
Levereras styckevis.
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SPACEMASTER HYLLAVDELARE

Avdelare i
olika storlekar som
passar många produkttyper

Push-In system
- Ett mycket flexibelt system som är enkelt att
använda i olika typer av butikshyllor.
- Produkterna matas automatiskt framåt i hyllan
för tydlig exponering och lockar till impulsköp.
- Förbättrar omsättningen av produkterna,
ingen produkt glöms bort längst bak i hyllan.
- Passar de flesta typer av förpackningar.
- Utmärkt organisering av hyllan.
Kontakta oss för ytterligare information.

Avdelarna trycks ned i listen som
sedan monteras på hyllan

PI-EX
Push-In list försedd med dubbelhäftande tape.
Strängsprutad i transparent plast. Avdelarna trycks
ned i listen som sedan monteras på hyllan.
Standardlängd: 1000mm

Avdelarna flyttas enkelt
utmed listen

PI-100L
Kantavdelare 100mm hög.
Formsprutad i transparent plast.
Standardlängder: PI-100L20 200mm
PI-100L34 345mm

PI-100L25 250mm
PI-100L40 400mm

PI-100L28 280mm

PI-20L25
PI-20L40

PI-20L28

PI-20L
Kantavdelare 20mm hög.
Formsprutad i transparent plast.
Standardlängder: PI-20L20 200mm
PI-20L34 345mm

250mm
400mm

280mm

PI-CT
Fjädermatad bottenplatta.
Formsprutad i vit eller transparent plast.
Monteras mellan avdelarna för att mata produkterna framåt i hyllan.
Standardlängder: PI-CT20
200mm
PI-CT25
250mm
PI-CT28
PI-CT34
345mm
PI-CT40
400mm

280mm

PI-CTD
Fjädermatad bottenplatta med avdelare.
Formsprutad i vit eller transparent plast.
Matar produkterna framåt i hyllan.
Standardlängder: PI-CTD20 200mm
PI-CTD25
PI-CTD34 345mm
PI-CTD40

250mm
400mm

PI-CTD28

280mm

PI-EXF
Push-In list försedd med dubbelhäftande tape.
Strängsprutad i transparent plast. Inklusive en 60mm
hög transparent frontplatta. Listen monteras ovanpå
framkanten av hyllan. Avdelarna och de fjädermatade
bottenplattorna trycks ned i listen.
Standardlängd: 1000mm
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