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Over Gondella

GONDELLA GROEP

Een buitengewone 
winkelervaring begint 
bij Gondella.

Prikkel de zintuigen 
van uw klanten met 
een memorabele 
winkelinrichting. 

Het supermarktlandschap verandert sneller 

dan ooit, voedingswinkels en supermarktketens 

zetten alles op alles om het bezoek aan de winkel 

om te zetten tot een plezierige ervaring.

Gondella is uw totaalpartner bij uitstek om de 

beleving in uw winkel naar een hoger niveau te 

tillen. Wij trachten onze klanten te ontzorgen met 

onze expertise en ons uitgebreid assortiment 

aan kwalitatieve winkelrekken, displays, kassa’s 

en op maat gemaakte meubels. Zo creëren 

we steeds een winkelinrichting die echt opvalt 

en past bij uw merk. Bij ons bent u in de goede 

handen voor een zorgeloze aanpak. 

We zijn wat we met onze klanten creëren,  

ons klantgerichte DNA zorgt sinds 1965 voor 

tevreden retailers.
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Onze diensten

All-in leverancier

Gondella, de betrouwbare 
partner voor uw 
winkelinrichting

Volledig op uw maat

Van design tot plaatsing: Gondella werkt uw 

project nauwgezet uit van A tot Z, steeds met oog 

voor detail. Profiteer van de hoogste kwaliteits-

normen en ons uitgebreid productassortiment. 

Samen creëren we precies de winkelinrichting 

die u zoekt.

Onze modulaire winkelinrichtingen en rekkensys-

temen kunnen eenvoudig aangepast worden aan 

uw wensen, zo hebben we een ruime keuze aan 

materialen, kleuren en accessoires beschikbaar. 

Daarnaast, dankzij het feit dat onze rekken een-

voudig opgesteld, aangepast en verplaatst kunnen 

worden, groeien onze oplossingen letterlijk ‘mee’ 

met de veranderende behoeften van uw winkel 

of merk. 

Kwaliteit & betrouwbaarheid 

Gondella heeft een passie voor strak design en 

innovatieve technologie. We kiezen er dan ook 

heel bewust voor om zelf onze retailmeubels en 

winkelrekken in-house te produceren. Bovendien 

zijn onze winkelrekken TÜV-gecertificeerd: ze 

garanderen de beste kwaliteit tegen een opti-

male prijs.

Wij zorgen voor alles 
wat te maken heeft 
met de inrichting van 
uw winkel. Zo kan u 
zich concentreren op 
wat echt belangrijk is: 
het runnen van een 
succesvol bedrijf.
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Productontwikkeling & 
prototyping

Bij Gondella begint nieuwe productontwikkeling 

bij u. Wij werken met u samen om het juiste even-

wicht te vinden tussen esthetiek, functionaliteit 

en kost. Ons toegewijde team van ervaren ont-

werpers, ingenieurs en installateurs staat tot uw 

beschikking.

Internationale capaciteit

Dankzij onze verschillende productiesites door-

heen Europa, en ons uitgebreid netwerk aan 

partners, leveren en installeren wij vlot winkelcon-

cepten in heel Europa en daarbuiten. Hoe groot 

of complex de roll-out van uw project ook is, wij 

zoeken samen met u naar de beste oplossing.

Retail is allesbehalve een exacte wetenschap, ook 

wij weten dit. Gondella past zich snel aan aan ver-

anderingen en zorgt voor een snelle doorlooptijd 

van uw verbouwingsproject. Wij streven ernaar 

onze plaatsingen zo snel en moeiteloos mogelijk 

te laten verlopen, zo wordt de sluitingstijd van uw 

winkel tot een minimum beperkt.

Flexibiliteit & snelheid
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Droge voeding

Winkelrekken, meubels & displays

De oplossingen van Gondella zijn ideaal om uw afdeling 
droge voeding in de kijker te zetten. Kies uit een breed 

gamma aan winkelrekken, displays en meubels,  
steeds volledig afgestemd op uw behoeften.
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Als u het maximale rendement uit 

uw uitgebreid assortiment wenst te 

halen, dan is het slim om te investeren 

in modulaire winkelrekken en displays.

Ons gamma biedt onbeperkte moge-

lijkheden op het gebied van wand- en 

gondeldisplays worden, zo passen ze 

steeds naadloos in uw winkelruimte.

Modula- 
riteit
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De sterke metalen basis van het winkelrek vormt het startpunt 
van uw winkelopstelling. Deze basis wordt uitgebreid met allerlei 
kwalitatieve accessoires en materialen, zoals bijvoorbeeld 
laminaat of hout. 

Droge voeding
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In een supermarkt is het optimaal benutten van de beschikbare 
ruimte een must. Door te kiezen voor een winkelrek met 
een enkele rug kunt u de gangpaden in uw winkel met 10 cm 
vergroten, zonder dat er ruimte op de legplanken zelf moet 
worden opgegeven.

Droge voeding
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Droge voeding

Het slimme gebruik van kopstellingen 

trekt de aandacht van de klanten naar 

bepaalde zones en stimuleert cross 

selling.

Kop-
stelling
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Italiaans

Zichtbaarheid
De fijn geprofileerde randen 
van de winkelrekken zorgen 
voor een strakke look en 
maximale zichtbaarheid van  
al uw producten.

Ruimtebesparing
Toon meer goederen dankzij  
de flexibile hoogte-afstelling  
van uw legplanken.

Droge voeding

1

Voorbeeld-
samenstellingen

Van standaard  
winkelrek tot luxe  
display: het modulaire 
systeem van Gondella 
kan eindeloos  
geconfigureerd
worden. 
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Oriëntatie
Zijpanelen of communicatie op de 
luifel met product- of ganginformatie 
maken een snelle oriëntatie in de 
winkel mogelijk.

Italiaans

Chinees

Indisch

Bredere gangpaden
Dankzij de het principe van de enkele 
rug kan u profiteren van extra brede 
gangpaden. Kies ervoor om ofwel de 
legplankruimte of de gangruimte met 5 cm 
te vergroten. In het laatste geval wint u tot  
10 cm gangruimte als u winkelrekken aan 
beide zijden heeft staan.

Rug
Meerdere opties voor ruggen 
beschikbaar, zoals volle of 
geperforeerde panelen, draadrug, 
afwerking met hout, enz.

Op uw maat
Van standaard metalen 
winkelrekken in meer dan 
200 kleuren tot een hoogwaardige 
custom look met hout: kies het 
ontwerp dat bij u past.

Sterk 
De 3 mm dikke stalen stijlen geven 
uw winkelrek een ongeëvenaarde 
stabiliteit.

Compatibiliteit 
Een naadloze integratie met alle 
Gondella modulaire winkelrekken 
en accessoires is mogelijk.

1 Wereldkeuken wandmeubel
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5 64

2

Droge voeding
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8

6   Wandmeubel met houten rug     7   Notenmeubel groot     8   Standaard wandmeubel groot

 2   Standaard wandmeubel     3   Koffiemeubel     4   Koffiemeubel groot     5   Worstenmeubel

19



20



Non-food

Winkelrekken, meubels & displays

Flexibele winkelrekken die een stijlvolle presentatie mogelijk 
maken voor elke type non-food product.
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Haal meer uit alle beschikbare schapruimte door Stap 25 te 
gebruiken. Dit systeem zorgt voor een betere hoogte-afstelling 
van uw legplanken. Daarnaast zijn er tal van accessoires 
beschikbaar om elk product - ongeacht vorm, gewicht of 
grootte - optimaal te presenteren.

Non-food
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Zowat elke hedendaagse voedings-

zaak verkoopt een basisassortiment 

aan non-food artikelen.

Dit deel van het verkooppunt omvat

gewoonli jk zeer uiteenlopende 

producten, variërend van keukengerei 

en speelgoed, tot kleding en elektronica. 

Deze grote verscheidenheid vraagt 

bijgevolg om een winkelrekkensys- 

teem dat zeer flexibel is.

Non-food
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Non-food
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Elke winkel is verschillend. Gondella creëert unieke, vrijstaande 
displays en shop-in-shop concepten om aan de specifieke eisen 
van uw winkel te voldoen.

Non-food
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Veelzijdig
U kiest zelf hoe u uw basis-
meubel invult. De producten 
kunnen op allerlei manieren 
gepresenteerd worden 
(in dozen, hangend, in 
manden, met behulp van 
tussenschotten, enz.).

Etiketten
Alle legplanken zijn compatibel 
met papieren of elektronische 
etiketten en prijsetikethouders. 

Flexibel
Kies voor een wand- of 
gondeloplossing, afhankelijk 
van uw behoeften. De 
modulaire structuur is mobiel 
en kan uitgebreid worden met 
verschillende opties. 

1

Non-food

Voorbeeld-
samenstellingen

Ons meubilair is net 
zo veelzijdig als de 
producten in uw 
non-food afdeling. 
Samen ontwerpen 
we oplossingen op 
maat om van uw 
non-food afdeling 
een hoogtepunt in uw 
winkel te maken.
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76

1   Meubels met afgeronde legplanken     2   Draadmand voor ballen     3   Step- of fietspresentatie

4   Textiel totem     5   Gondel met hout     6   TV-meubel     7   Textielmeubel op wielen

4
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Gezondheid & 
lichaamsverzorging

Winkelrekken, meubels & displays

Displays voor schoonheids- en verzorgingsproducten 
moeten netjes, opgeruimd en goed georganiseerd 

zijn. Het assortiment van Gondella bevat alles om deze 
producten in uw supermarkt optimaal te presenteren.
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Onze etikethouders bieden de moge-

lijkheid om elektronische of papieren 

prijsetiketten aan te brengen op de 

legplank, dicht bij het product. In combi-

natie met onze plexi scheidingen heeft 

u een overzichtelijk winkeldisplay met 

perfecte productzichtbaarheid.

Duidelijk
overzicht
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Gezondheid & lichaamsverzorging
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Geïntegreerde LED-verlichting in uw winkelrekken is extra 
interessant voor de beauty-afdeling. Het benadrukt het 
aantrekkelijke uiterlijk van uw schoonheidsproducten en trekt 
de aandacht van de klant.

Gezondheid & lichaamsverzorging
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Legplanken in verschillende 
dieptes, omdat kleinere producten 
minder ruimte nodig hebben. U kan 
opteren voor minder diepe planken 
waar nodig.

Bijpassende plinten zorgen voor 
een strakke afwerking en houden 
bovendien stof en vuil tegen.

Voeg hout toe in verschillende 
decors om de meubels een warme 
en aantrekkelijke toets te geven. 

Onzichtbare LED 
strips kunnen worden 
geïntegreerd om zo de 
producten extra uit te 
lichten.

1

Gezondheid & lichaamsverzorging

Voorbeeld-
samenstellingen

De sfeer op de 
verzorgings- en
schoonheidsafdeling
verschilt van de rest van 
de supermarkt. Creëer 
een vlekkeloze,
aantrekkelijke zone
door voor passende
presentaties te kiezen.
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1   Make-up meubel hout     2   Schoonheid- & verzorgingsmeubel houten frame 

3   Schoonheid- & verzorgingsmeubel haken en scheidingen     4   Schoonheid- & verzorgingsmeubel houtafwerking

3
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Frisdranken 
& bieren

Winkelrekken, meubels & displays

Aantrekkelijke drankenunits en racks die voldoen 
aan de behoeften van de verkoper en de koper.
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Een opvallende, donkere houten afwerking van de kopstellingen 
onderstreept de authenticiteit van uw producten. Uw speciale 
bieren worden op deze manier extra in de kijker gezet.

Frisdranken & bieren
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Onze drankendisplays zijn veelzijdig 

in gebruik, robuust en bovendien 

ruimtebesparend. We zorgen steeds 

voor een doordacht ontwerp met 

een ongekende sterkte om al uw 

producten op een veilige manier te 

etaleren.

Ontdek de verschillende mogelijk -

heden om water, melk, frisdranken, 

sappen en bieren optimaal  te 

presenteren. U kan steeds kiezen uit 

verschillende afwerkingen en hout- 

decors naargelang de gewenste look 

& feel.

Laad-
vermogen
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Rekken van 1325 mm breed worden gebruikt om 
comfortabel palletten en kratten onder te zetten. Zo blijft de 
nodige voorraad altijd binnen handbereik van de klanten.

Frisdranken & bieren
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Bescherming
Een subtiele bumper 
voorkomt mogelijke 
schade aan uw display 
of de achterwand 
ervan.

Promotie
Voeg extra communicatie toe om uw gamma 
te structureren of om bepaalde promoties in de 
verf te zetten. Er zijn ook passende foodpairing 
meubels beschikbaar om promo’s te stimuleren. 

Palletten
Meubels van 1325 mm breed 
worden gebruikt om eenvoudig 
palletten en kratten onder te 
zetten.

Stabiliteit
De winkelrekken
kunnen in de vloer
bevestigd worden
voor extra stabiliteit.

1

Frisdranken & bieren

Voorbeeld-
samenstellingen

Laat de creativiteit 
de vrije loop bij uw 
dranken presentatie, 
en kies bijvoorbeeld 
voor stijlvolle houten 
afwerkingen voor  uw 
exclusievere dranken.
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5 6 7

1   Drankenrek houten frame     2   Drankenrek     3   Drankenrek met draadrug

4    Drankenrek met draadrug groot     5   Drankenrek pallet     6   Drankenrek standaard     7   Drankenrek met houten afwerking
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Wijn & sterke 
dranken

Winkelrekken, meubels & displays

Van standaard metalen rekken tot luxe displays 
met een proefhoek of tasting corner: Gondella biedt 

u eindeloze mogelijkheden om uw wijn en sterke 
dranken afdeling op maat samen te stellen.
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Zowel voedingszaken als wijnhande-

laars zoeken naar manieren om in te 

spelen op het veranderend gedrag 

van de consument. Tegenwoordig 

streept de klant niet gewoon 'wijn' van 

zijn boodschappenlijstje af, maar is hij 

eerder op zoek naar een aangename, 

nieuwe ervaring. 

Van standaard metalen rekken tot een 

luxe uitstraling, van cross selling tot een 

proefhoek: Gondella kan uw afdeling 

wijn en sterke dranken doen opvallen. 

Met onze grote verscheidenheid aan 

accessoires, ruimtebesparende pre-

sentaties en elegante designs kunt 

u op een beperkte oppervlakte een 

aanzienlijke drankenvoorraad uitstallen. 

Klasse en 
kwaliteit
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Wijn & sterke dranken

Voeg exclusieve promohoeken toe om impulsaankopen te 
stimuleren, of maak de winkelervaring compleet met een  
cross selling meubel of food pairing module.
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Wijn & sterke dranken
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Wijn & sterke dranken

Voorbeeld-
samenstellingen

Met een uitstekende 
presentatie van 
uw wijn- en sterke 
drankenassortiment 
komt uw hele winkel 
zijn best tot zijn 
recht. Creëer een 
aantrekkelijk decor 
met een strak design 
en een zorgvuldige
materiaalkeuze.

Veelzijdig
Flessen kunnen op 
verschillende manieren 
gepresenteerd worden, 
zoals liggend, staand, 
in een zak-in-doos, in 
kartonnen dozen, in 
houten kratten of kisten.

Sterk
Onze wijnpresentaties 
worden gekenmerkt 
door een hoge stabiliteit 
en een uitzonderlijk 
draagvermogen.

1
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Accessoires
Kies uit een ruim assortiment 
wijnspecifieke accessoires zoals 
flessenhouders, communicatiedragers 
of wijntussenschotten. 

Informatie
Leid uw klanten snel naar de 
juiste wijnstreek of -variëteit 
met stijlvolle en duidelijke 
informatiepanelen.

Zichtbaarheid 
Plaats extra voorraad zonder het licht 
te belemmeren door minder diepe 
legplanken te gebruiken bovenaan 
uw display. Plaats wijnflessen onder 
een lichte hoek voor een goede 
leesbaarheid.

Houten afwerking
Kies voor een donkere kleur 
in combinatie met hout om 
uw wijnpresentatie een exclusieve 
uitstraling te geven.

1  Wijnmeubel "Grand Cru" communicatiepaneel groot
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6 75

2

Wijn & sterke dranken
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10

5   Wijnmeubel "Kasteelwijnen"     6   Wijndegustatiemeubel     7   Wijnimpulsmeubel     8   Wijnmeubel wandrek

9   Wijnmeubel dubbelzijdige gondel     10   Wijnmeubel "Grand Cru" groot     11   Wijnmeubel "Grand Cru" klein

2   Wijnmeubel "Grand Cru" communicatiepaneel     3   Food pairing meubel     4   Wijnmeubel met flessenhouders

9

11
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Groenten & 
fruit

Laat de frisheid en kleur van u groentenafdeling op 
uw klanten uitstralen, met aantrekkelijke tafels en 

presentaties speciaal voor verse producten.

Winkelrekken, meubels & displays
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De groenten- en fruit-afdeling wordt 

vaak "de oase" van een supermarkt 

genoemd. 

Uw verse kwaliteitsproducten ver-

dienen het om op een opvallende maar 

efficiënte manier gepresenteerd te 

worden, of het nu in een gezellige 

buurtwinkel of grote hypermarkt is. 

Onze modulaire opbouw voor groen-

ten en fruit is perfect aanpasbaar aan 

de grootte en behoeften van elke type 

winkel.

Blikvanger
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Klanten moeten plezier in hun aankopen vinden. Verkoop uw 
verse producten met gevoel, en etaleer ze bijvoorbeeld in een 
presentatie die doet denken aan de lokale markt. 

Groenten & fruit
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Groenten & fruit
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Aangezien de versafdeling zo’n cruci-

ale rol speelt binnen de supermarkt, 

is er een stijgende vraag naar groen-

ten- en fruittafels op maat die echt 

impact hebben.

Het flexibele basisframe maakt ver-

schillende opstellingen, alsook de in-

tegratie van andere materialen, een-

voudig mogelijk. Alle Gondella-displays 

kunnen immers worden aangepast: 

we spelen met hout, kleuren en af-

werkingen om tot de perfecte look te 

komen. Kies het juiste formaat zodat 

elke vierkante centimeter van uw win-

kel optimaal benut wordt.

Maatwerk
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Het sterk frame is ontworpen voor zware lasten en gemaakt van 
een mix van hoogwaardige materialen.

Groenten & fruit
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Uitbreidingen
Maak uw display compleet 
met toevoegingen zoals weeg-
schalen, communicatiepanelen, 
kruiden-legplanken, water-
vernevelaars, enz.

Voorbeeld-
samenstellingen

Onze opties zijn veelzijdig 
en toch functioneel. 
Alle displays voor verse 
producten kunnen 
aangepast worden met 
praktische onderdelen 
om te voldoen aan de 
eisen en het assortiment 
van uw merk.

Groenten & fruit

Houten afwerking
De combinatie met hout geeft 
een fris en warm marktgevoel. 
Een doorkijkeffect zorgt dat, 
ondanks de aanwezigheid van 
het hout, het hoofdmeubel niet 
“te zwaar” wordt.

1
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Modulair systeem
Dankzij het modulair design bieden de 
groenten- en fruittafels verschillende 
configuratiemogelijkheden. De 
modules zijn verkrijgbaar in 
verschillende dieptes en met één, 
twee of drie niveaus legplanken.

Kratstoppers
Kratstoppers voorkomen dat 
de groenten- en fruitkisten naar 
beneden glijden wanneer het 
onderste gedeelte gevuld wordt.

Hygiëne
Dankzij de configuratie zijn 
onze presentaties gemakkelijk 
te reinigen, zowel in als onder 
de meubels.

Ergonomie
De ergonomische modules zijn 
zo ontworpen dat ze praktisch 
en gebruiksvriendelijk zijn, dit 
voor zowel het personeel  
alsook de klanten.

1  Groenten- en fruittafel groot met weegschaal
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4

Groenten & fruit
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5

2    Groenten- en fruittafel metaal     3    Groenten- en fruittafel met kopopstelling

4    Groenten- en fruittafel op wielen met galgen     5    Aardappel- en uien wandmeubel     6    Groenten- en fruittafel klein
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Bakkerij

Winkelrekken, meubels & displays

Plaats uw heerlijk ruikende bakkerijproducten 
centraal en laat uw klanten verlangen naar 
meer in op maat gemaakte broodmeubels. 
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Echte kwaliteit springt altijd in het 

oog. De brood- en banketafdeling 

in uw winkel moet niet alleen een 

aangename uitstraling hebben, 

ze dient ook gemaakt te zijn van 

kwaliteitsmaterialen. Dit straalt 

vakmanschap uit, net zoals de 

heerlijk, versgebakken producten  

die u erin uitstalt.

Dankzij verschillende afwerkingen en 

decorvarianten kunt u uw bakkerij-

meubels optimaal aanpassen aan uw 

individuele verkoopruimte. Overweeg 

bijvoorbeeld een combinatie met hout, 

hout doet immers indirect denken aan 

de authenticiteit van handgemaakt 

brood. 

Vers
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Bakkerij

Maximaliseer uw vulvolume met een transparant ontwerp dat 
meteen een duidelijk overzicht schept van alle gebak.
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Bakkerij
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Makkelijke toegang
Gemakkelijke toegang 
tot brood en gebak  
vanaf elk niveau van  
het meubel.

Hygiëne
Alle goederen zijn netjes 
beschermd achter 
gesloten glazen deuren 
met gesloten zijkanten. 

Modulair systeem
Het modulair systeem is 
flexibel aan te passen aan 
het productassortiment 
(gebak, grote broden, 
stokbroden enz.). 

Kruimellade & knijptangen
Verwijderbare kruimelladen 
zorgen voor maximale netheid 
onder de modules. Knijptangen 
kunnen als optie toegevoegd 
worden.

Aanpasbaar
Het modern ontwerp 
kan aangepast worden 
aan uw behoeften 
en merk. Zo sluit het 
naadloos aan bij de stijl 
van uw winkel.

Bescherming
De subtiel geïntegreerde 
bumperrand beschermt 
tegen beschadigingen.

Verlichting
De juiste verlichting 
benadrukt de versheid 
en knapperigheid van het 
uitgestald gebak.

Bakkerij

Voorbeeld-
samenstellingen

1
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Broodmeubel standaard          Broodmeubel met communicatiekop          Broodmeubel XL met broodsnijmachine 

Brood- en banket-

meubel
Brood en gebak in verschil-
lende vormen en maten 
kunnen gemakkelijk aange-
vuld en verwijderd worden.

Broodsnijmachine
Een afzonderlijke module met 
een passend design zorgt 
voor een vlotte integratie van 
broodsnijmachines en hun 
benodigdheden. 

Zijpresentatie
Een verhogingsmodule voor 
de verkoop van verpakte 
producten kan op verzoek 
toegevoegd worden.

Ergonomie
Het slim ontwerp is 
ergonomisch voor klanten en 
winkelpersoneel. 

1 32

2

3
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Pers & media

Winkelrekken, meubels & displays

Kranten, tijdschriften, wenskaarten, briefpapier... 
Mits de juiste indeling neemt de pershoek weinig 

plaats in in uw winkel, maar brengt hij echter  
een goede opbrengst met zich mee.
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Hout straalt een warm, uitnodigend gevoel uit dat klanten 
automatisch aantrekt.

Pers & media
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Wij willen van deze ruimte van uw 

winkel een echte feel good zone 

maken. Blije en ontspannen klanten 

nemen de tijd om door hun favoriete 

media en tijdschriften te bladeren.

Uiteraard maakt een duidelijk overzicht

van uw assortiment hier het verschil. 

Goed productdesign in combinatie met 

een mooie uitvoering leiden steeds tot 

een overtuigende presentatie. 

Feel good 
zone
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Organisatie
Klanten vinden het fijn snel 
het gezochte artikel te 
vinden. De afdeling pers 
en media logisch indelen is 
daarom erg belangrijk.

Accessoires
Diverse accessoires 
vormen samen een 
oplossing op maat 
voor elke winkel: 
zigzagpresentaties, 
scheidingen, ladders, 
haken en nog veel meer.

Flexibiliteit
De modulariteit en flexibiliteit van de 
legplanken maken het gemakkelijk 
om ze opnieuw te monteren en te 
rangschikken volgens uw behoeften.

1

Voorbeeld-
samenstellingen

Rekken op maat voor 
uw pers en media 
maken het uw klanten 
gemakkelijk om door het 
assortiment te bladeren 
en hun favoriet boek of 
tijdschrift uit te kiezen.

Pers & media
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5 6 7

5   Tijdschriftenmeubel     6   Boekenmeubel     7   Boekentafel met hout

1   Uitgebreide persmodule     2   Krantenmeubel     3   Stripsmeubel    4   Meubel voor wenskaarten en boeken
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Bloemen

Winkelrekken, meubels & displays

Een groot deel van de bloemenverkoop in 
supermarkten is een impulsaankoop. Met de 

bloemenpresentaties van Gondella springen uw verse 
bloemen op het juiste moment in het oog.
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Bloemen

Bloemenpresentaties worden best helder verlicht voor 
een optimale verkoop. Vermijd echter hete spots of te hoge 
temperaturen, dit kan namelijk de bloemen sneller doen verwelken.
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Bloemendisplays zijn echte omzet-

boosters. Er gaat niets boven een 

spontane verse bos bloemen in huis.

Klanten kopen graag een extraatje voor 

zichzelf of hun geliefde, als de bloemen 

er vers uitzien en mooi gepresenteerd 

worden. Samen denken we mee om  

uw winkel van de best passende op-

lossing te voorzien. 

Omzet-
boosters
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Voorbeeld-
samenstellingen

Binnen en buiten
De meeste vrijstaande 
bloemendisplays zijn geschikt 
voor gebruik binnen en buiten.

Design
Het modern en 
eenvoudig, maar 
hoogwaardig ontwerp 
zet de producten op 
de voorgrond.

Eiland
Kies een eilanddisplay voor 
het uitstallen van snijbloemen, 
potplanten en extra's bij de 
ingang of uitgang van uw winkel.

1

Bloemen

Presenteer een kleurrijke 
verscheidenheid aan 
bloemen en planten in 
gebruiksvriendelijke en 
aantrekkelijke displays. 

Flexibel
Kies voor een wand- of 
gondeloplossing. De 
modulaire structuur 
is mobiel en kan 
uitgebreid worden met 
verschillende opties. 

Andere toepassingen
Naast het promoten van snijbloemen 
kunnen ook andere mogelijke 
toepassingen getoond worden, 
zoals gedroogde - of kunstbloemen, 
seizoensgebonden decoraties, enz.
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3

1   Bloemenmeubel     2   Bloemenwandmeubel     3   Rond vrijstaand bloemenmeubel op wielen
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Cross selling 
& promoties

Winkelrekken, meubels & displays

Deze meubels zijn speciaal ontworpen om op 
slimme locaties in de winkel impulsaankopen 
en speciale promoties in de kijker te zetten.
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Cross selling & promoties
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Compacte opstelling die 
eenvoudig op strategische 
plaatsen in de winkel kan 
worden gezet. 

Meerdere creatieve
oplossingen mogelijk,
steeds aangepast aan 
hun specifieke locatie  
of functie in de winkel.

Aanpasbaar met  
een specifieke kleur of 
houten afwerking.

Praktische accessoires 
voor eindmodules om 
cross selling te stimuleren.

1

Cross selling & promoties

Voorbeeld-
samenstellingen

Een goede positionering 
van promomeubels  
zal de onverdeelde
aandacht van uw  
klanten trekken.
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5

3

7 8

6

4   Cross selling gondeleinde rug met draadrooster     5   Set van 4 presentatietafels      

1   Cross selling gondeleinde geperforeerde rug     2   Promo draadmand     3   Cross selling brochuremeubel

   6   Presentatietafel met draadroosters     7   Stapelbare presentatietafels zonder draadroosters     8   Grote draadmand
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Kassameubels

Front-end oplossingen

Onze ruime keuze aan kassa’s helpen de 
klantenstroom te verbeteren en zo wachtrijen 
te verminderen. Zo laat u een positieve laatste 

indruk na bij uw klanten.

95



Kassameubels moeten niet alleen 

functioneel zijn, maar ook naadloos 

passen in het ontwerp van uw winkel. 

Gondella heeft een breed gamma

aan modulaire kassasystemen, met

en zonder transportbanden. Opties 

omvatten ondermeer een ruime 

keuze aan afmetingen, bandlengtes, 

accessoires, inpakzones, digitale opties 

en signage.

Klanten-
stroom

96



Kassameubels

Geïntegreerde LED-verlichting oogt niet enkel knap, het maakt 
het voor klanten ook gemakkelijk om te zien welke kassa’s er 
open of gesloten zijn.
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Uw klanten overtuigen van een laatste lekkernij bij het buitengaan? 
Dan zijn onze aantrekkelijke impulsdisplays een subtiele manier 
om hen last-minute snoepgoed te laten aankopen.

Kassameubels
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Hardware- en software-
onafhankelijk voor eenvoudige 
integratie in uw winkel.

Toekomstbestendig 
ontwerp dankzij de 
tijdloze uitstraling.

LED-integratie 
geeft duidelijk aan 
of de kassa open of 
gesloten is.

Slim onderhoud 
garandeert een 
lange levensduur.

Beschikbare 
ruimte voor een 
camera met 
fraudedetectie.

Mogelijkheid om 
een elektrische of 
mechanische poort 
toe te voegen.

Kassameubels

1

Voorbeeld-
samenstellingen

Gondella heeft 
een breed gamma 
aan modulaire 
kassasystemen die 
ervoor zorgen dat de 
checkout-ervaring 
soepel verloopt, zowel 
voor uw klanten als 
voor uw personeel.

Eindeloos veel 
mogelijkheden
wat maten, kleuren, 
accessoires en 
afwerkingen betreft.

Ruimte voor 
accessoires zoals 
boodschappentassen.
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3

4

1   SLIM kassa met band     2   SLIM MASSIVE kassa met impulsmeubel     3   SLIM MERGE kassa groot     4   Element BS kassa
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Zelfscankassa's

Wij werken met u samen om de perfecte SCO of  
self-service lay-out te vinden die een soepele en 

intuïtieve klantenflow garandeert.

Front-end oplossingen
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De zelfopladende cradle wall kan bij de ingang en de kassazone 
opgesteld worden. Dankzij zijn modulair ontwerp is het 
eveneens mogelijk om het op een ander meubel te plaatsen. 
Voeg optioneel een promotiescherm toe om de aandacht van 
uw klant te trekken.

Zelfscankassa's
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De opkomst van e-commerce heeft de lat 

hoog gelegd voor het afrekenen in fysieke 

winkels. Tegenwoordig wil de klant niet meer 

in de rij staan, maar wel gemakkelijk zelf kun-

nen afrekenen via een self-checkout optie.

De voordelen van zelfscankassa’s zijn alom 

gekend: ze geven de klanten de keuze hoe ze 

willen winkelen en helpen hen tijd te besparen. 

Daarnaast nemen ze slechts een kleine winkel-

oppervlakte in en kunnen ze uw eigen arbeids-

kosten aanzienlijk verlagen. Één werknemer 

kan immers toezicht houden op meerdere 

kassa’s, in plaats van slechts één traditionele 

kassa te bedienen.

Gemak en 
snelheid
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De brede, ergonomische 
inpaktafel zorgt voor 
extra gebruiksgemak.

Geniet van de 
voordelen van een 
veilig, geïntegreerd 
kasbeheersysteem.

Een impulszone kan 
worden toegevoegd 
om last-minute 
aankopen te 
stimuleren.

Een geïntegreerde 
weegschaal vergemak-
kelijkt het wegen van 
losse voorwerpen.

Er is de optie om een 
slimme detectiecamera 
toe te voegen om diefstal
te voorkomen.

Zelfscankassa's

1

Voorbeeld-
samenstellingen

Geniet van geavanceerde 
technologieën zoals 
geïntegreerde camera’s 
en weegschalen, 
ultrasnelle bioptische 
scanners, en slimme 
LED-verlichting.
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4 5

6

2

7

4   SLIM SCO bench     5   SLIM SCO flat standard klein     6   Cradle wall enkel     7   Cradle wall dubbel

1   SLIM SCO balance kassa groot     2   SLIM SCO balance kassa klein     3   SLIM SCO curved
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Klantengeleiding

Onze klantgeleidingssystemen begeleiden  
uw klanten op subtiele wijze doorheen de hele winkel.

Front-end oplossingen
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Maak een geweldige eerste indruk met 

uitnodigende toegangssystemen die 

toch een open gevoel genereren.  Ook 

verschillende modellen scheidings-

wanden en kassasperringen helpen 

structuur te geven aan uw winkel.

Eerste 
indruk
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Klantengeleiding

Kassasperringen openen de uitgang bij de kassa's wanneer gewenst.
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Met radar en 
afstandsbediening voor 
het automatisch openen 
en sluiten van de poorten.

Slechts 5 kg 
tegendruk nodig om 
de paniekinstelling 
te activeren.

Verschillende types 
beschikbaar zoals 
toegangspoorten, 
sperringen en 
scheidingswanden.

Snel en gemakkelijk 
te installeren.

Voorzien van een 
geluidssignaal voor 
panieksituaties.

Zelfwerkend bij 
foutmeldingen.

Klantengeleiding

1

Voorbeeld-
samenstellingen

Onze systemen 
zijn gemaakt om 
uw klanten bijna 
onmerkbaar de weg 
te wijzen. Er zijn 
poorten, sperringen 
en scheidingswanden 
beschikbaar om aan 
alle eisen te voldoen.
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3 4

5

4   Dubbele in- of uitgangsopstelling met middensperring    5   Geleiding

1   Enkele elektrische poort     2   Dubbele elektrische poort     3   Scheidingswand   
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Creëer een unieke 
winkelbeleving met Gondella

In een wereld waarin we steeds meer online kopen en verkopen, moet u zich als 

retailer blijven onderscheiden. Gondella is de perfecte partner als u een memorabele 

winkelervaring wilt creëren: met onze slimme retailoplossingen streven we samen 

naar echte impact en betere resultaten voor uw zaak. 

          Elk project is uniek. Neem contact op om het uwe te bespreken.
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gondella.com

België

Oude Eedstraat 3A 

9810 Nazareth 

Tel. : +32 9 385 51 26

info@gondella.com

Tsjechië

Říkov 266

552 03 Česká Skalice

Tel. : +420 491 401 211

info@gondella.cz

Iberisch schiereiland

Calle Sindicalismo 9

28906 Getafe, Madrid 

Tel. : +34 914 100 211  

info@gondella.es


