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O společnosti Gondella

SKUPINA GONDELLA GROUP

Mimořádný zážitek 
z nakupování začíná 
s Gondellou.

Zkuste zapůsobit na 
smysly nakupujících 
něčím nečekaným.

Nakupující mění prostředí supermarketů 

rychleji než kdy jindy. Díky modernímu přístupu 

supermarketů se nakupování potravin proměňuje 

z každodenní povinnosti na příjemný zážitek. 

Gondella je dokonalý partner, který Vám pomůže 

posunout Vaši prodejnu na novou úroveň. 

Svým zákazníkům poskytujeme podporu ve 

formě rozsáhlé nabídky kvalitních regálových 

systémů, prezentačních jednotek, pokladních 

boxů a nábytku na míru, se kterými lze prodejní 

prostor upravit tak, aby byl skutečně jedinečný. 

Pokud chcete bezstarostné řešení, s námi jste 

ve správných rukách. 

Jsme to, co tvoříme se svými zákazníky.

Svým přístupem s orientací na zákazníka už 

od roku 1965 zajišťujeme spokojenost prodejců 

i zákazníků. 
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Naše služby

Dodavatel kompletního 
řešení

Gondella, spolehlivý 
partner pro design 
Vaší prodejny

Na míru pro Vaše potřeby

Od designu po instalaci: Gondella pečlivě připraví 

Váš projekt a postará se o každý detail. Díky 

vysokým jakostním standardům a široké nabídce 

produktů můžete svou prodejnu přetvořit přesně 

podle svých představ.

Pro naše modulární vybavení prodejen lze zvolit 

různé materiály, barvy a příslušenství. Díky 

snadné instalaci a možnosti přemístění se řešení 

od společnosti Gondella dokážou přizpůsobit 

měnícím se potřebám Vaší značky.

Kvalita a spolehlivost 

Gondella klade důraz na elegantní design 

a inovativní technologii, přičemž výrobu nábytku 

a prodejního vybavení zajišťuje interně. Naše 

regálové systémy pro vybavení obchodů jsou 

také opatřeny certifikací TÜV a zaručují kvalitu 

za výhodnou cenu.

Postaráme se 
o všechno, co souvisí 
s vybavením Vaší 
prodejny, abyste 
se mohli soustředit 
na to, co je opravdu 
důležité: provozování 
výdělečného podniku.
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Produktový vývoj 
a prototypy 

Produktový vývoj ve společnosti Gondella vychází 

z Vašich požadavků. Ve spolupráci s Vámi hledáme 

dokonalou kombinaci estetiky, funkčnosti a ceny. 

Je Vám k dispozici připravený tým našich tech-

nických designérů, zkušených inženýrů a mon-

tážníků. 

Mezinárodní kapacita

Díky výrobním závodům v Evropě a rozsáhlé 

síti partnerů dokážeme bez problémů dodávat 

a instalovat vybavení prodejen po celé Evropě 

i mimo ní. Bez ohledu na velikost projektu budeme 

s Vámi pracovat na tom, abychom nalezli řešení, 

které zaručí ten nejlepší výsledek.

Víme, že maloobchod není tak úplně exaktní věda. 

Gondella se dokáže rychle přizpůsobit případným 

změnám a zaručuje rychlé dokončení Vašeho 

projektu. Instalace provádíme tak, aby byly co nej-

rychlejší a co nejméně zatěžující, čímž zajistíme, že 

bude prodejna mimo provoz po co nejkratší dobu. 

Flexibilita a rychlost
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Nechlazené potraviny

Regály, nábytek a displeje

S řešením značky Gondella můžete optimálně 
uspořádat sekci nechlazených potravin díky rozsáhlé 
nabídce prodejního vybavení, prezentačních jednotek 

a nábytku, vše lze upravit na míru podle potřeb.

9



Pokud chcete uspořádat rozsáhlý 

sortiment tak, aby jej zákazníci dobře 

viděli a ocenili, pak je dobrým roz-

hodnutím investovat do modulár-

ního systému pro vybavení obchodů 

a prodejních displejů. 

Produktová řada značky Gondella 

nabízí neomezené možnosti uspořá-

dání přístěnných jednotek i gondol: 

všechny konfigurace lze podle potřeb 

snadno rozšířit nebo přenastavit.

Snadné 
rozšíření

10



Na pevné kovové základně lze podle potřeb každé prodejny 
použít další materiály a příslušenství.

Nechlazené potraviny
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Použitím jednoduchého zadního dílu lze rozšířit uličku o 10 cm, 
aniž byste ztratili úložný prostor na policích.

Nechlazené potraviny
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Nechlazené potraviny

Chytrým využitím čel v systému 

Gondella lze vést zákazníky, upoutat 

jejich pozornost a podpořit doplňkový 

prodej.

Čelo 
gondoly
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Zboží z Itálie

Viditelnost
Zajistěte maximální viditelnost 
a elegantní vzhled díky naší 
jedinečné hraně s tenkým 
profilem.

Prostorová optimalizace
Maximální využití prostoru pro 
umístění zboží a větší flexibilita 
pro rozvržení polic.

Nechlazené potraviny

1

Příklady 
sestav

Od standardního 
regálu po kompletně 
vybavenou luxusní 
prezentaci: modulární 
regály Gondella lze 
sestavit v různých 
konfiguracích, které 
nabízejí neomezené 
možnosti prezentace 
všech druhů 
nechlazeného zboží.
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Orientace
Boční panely nebo nápisy na 
zastřešení informující o zboží nebo 
uličce usnadňují orientaci v prodejně.

Zboží z Itálie

Zboží z Číny

Zboží z Indie

Širší police nebo uličky
Více vystaveného zboží nebo širší uličky díky 
jednoduchému zadnímu dílu. Můžete použít 
hlubší police a získat tak více úložného prostoru, 
nebo rozšířit uličku o 5 cm.  Pokud se rozhodnete 
pro to druhé, můžete při umístění regálů proti 
sobě získat až o 10 cm více prostoru pro uličku.

Zadní díl
K dispozici je řada provedení 
zadních dílů, například hladké nebo 
perforované díly, drátěná záda, 
dřevěné provedení atd.

Úpravy
Od standardní kovové sestavy ve 
více než 200 barvách po luxusní 
vzhled s dřevěnými doplňky na 
míru. Vyberte si takové provedení, 
které se Vám líbí.

Pevné 
Stojiny jsou vyrobeny z 3mm 
oceli, která regálům dodává 
bezkonkurenční stabilitu.

Kompatibilita 
Umožňuje hladké propojení se 
všemi modulárními jednotkami 
a příslušenstvím Gondella, včetně 
možnosti instalace standardních 
nebo elektronických cenovek. 

1 Jednotka pro mezinárodní kuchyni
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5 64

2

Nechlazené potraviny
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7

8

     7   Jednotka na ořechy velká     8   Standardní přístěnná jednotka velká

5   Jednotka na klobásy malá     6   Přístěnná jednotka s dřevěným zadním panelem malá

 2   Standardní přístěnná jednotka malá     3   Jednotka na kávu malá     4   Jednotka na kávu velká     
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Non-food

Regály, nábytek a displeje

Vysoce flexibilní regálové systémy pro rozličný 
sortiment non-food do různých prostor.
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Využijte prodejní prostor ještě lépe se systémem Krok 25. 
Prostorová úspornost tohoto regálového systému umožňuje 
efektivně vystavit více zboží, tedy i širší sortiment.  K dispozici je 
i příslušenství, se kterým lze optimálně prezentovat každý druh 
zboží, bez ohledu na tvar, hmotnost nebo velikost.

Non-food
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Téměř každá prodejna potravin dnes 

prodává i nepotravinářské zboží. 

Může jít o velmi široký sortiment zboží, 

od kuchyňského vybavení a hraček 

po oblečení a elektroniku. A proto je 

potřeba regálový systém, který je velice 

flexibilní. 

Non-food

23
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Non-food

25



Každá prodejna je jiná. Gondella vyrábí jedinečné samostatně 
stojící vybavení a koncepty k prezentaci různých sekcí v rámci 
prodejny, které splní specifické požadavky Vaší prodejny.

Non-food
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Variabilní
Zboží lze prezentovat všemi 
možnými způsoby (zavěšené, 
v koších, s dělítky atd.).

Cenovky
Všechny regály jsou kompatibilní 
s cenovkami, ať už papírovými 
nebo elektronickými, a také 
s cenovkovými lištami.

Flexibilní
Podle potřeb zvolte 
jednostranné řešení nebo 
gondolu. Modulární struktura 
je mobilní a lze ji rozšířit 
různými doplňky. 

1

Non-food

Příklady 
sestav
Všestrannost našeho 
nábytku se dokáže 
vyrovnat s různorodostí 
zboží ve Vašem oddělení 
non-food. Společně 
vytváříme řešení na míru, 
díky kterým může být 
Vaše oddělení non-food 
nejpůsobivějším místem 
v prodejně.

28
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5

76

1   Nábytek se zaoblenými policemi     2   Drátěný koš na míče     3   Prezentace koloběžek nebo jízdních kol

4   Stojan na textil     5   Gondola se dřevem     6   TV nábytek     7   Nábytek na textil na kolečkách

4
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Zdraví a péče 
o tělo

Regály, nábytek a displeje

Prezentace kosmetických produktů musí být 
úhledná, uspořádaná a dobře organizovaná – 
sortiment značky Gondella obsahuje vše, co 

potřebujete k jejich vystavení v supermarketu.
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Naše držáky cenovek umožňují umístit 

elektronické nebo papírové cenovky na 

polici v blízkosti zboží. A s plexi dělítky 

můžete prezentaci pěkně uspořádat 

a zajistit, že bude zboží dobře vidět.

Dobře 
organizo-
vané
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Zdraví a péče o tělo

33



Zejména v oddělení kosmetických produktů je zajímavé extra 
LED osvětlení integrované do regálu. Podtrhuje atraktivní vzhled 
kosmetických produktů a poutá pozornost nakupujících.

Zdraví a péče o tělo
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Police v různých hloubkách. 
Menší položky vyžadují méně 
prostoru, takže můžete použít 
užší police.

Sladěné sokly pro elegantní 
začištění, které chrání před 
prachem.

Přidejte dřevo s různými 
dekory a dodejte vybavení 
útulnost a atraktivitu. 

Neviditelné LED 
zářivky pro 
nasvícení zboží.

1

Zdraví a péče o tělo

Příklady 
sestav

Atmosféra oddělení 
zdraví a krásy se 
výrazně liší od zbytku 
supermarketu. 
Zajistěte maximální 
atraktivitu 
prostřednictvím 
vhodné prezentace.

36
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4

1   Jednotka na make-up se dřevem     2   Jednotka na kosmetické produkty s dřevěným rámem velká 

3   Jednotka na kosmetické produkty s háčky a dělítky velká     4   Jednotka na kosmetické produkty s bílým dřevěným rámem velká

3
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Nealkoholické 
nápoje a pivo

Regály, nábytek a displeje

Atraktivní jednotky a regálové systémy na nápoje, 
které splňují požadavky prodejce i nakupujícího.

39



Tím, že na ukončovací čela gondoly přidáte působivé tmavé 
dřevo, zdůrazníte autentičnost zboží a vytvoříte pro pivní 
speciály prostor, který zaujme. 

Nealkoholické nápoje a pivo

40



Naše regály na nápoje jsou všestran-

né, ale současně také robustní a pro-

storově úsporné. Policové moduly 

v tomto oddělení prodejny musí pou-

tat pozornost nakupujících, přičemž 

musí spojovat promyšlený design 

s maximální pevností. 

Vyberte si z řady povrchových úprav 

a dekorů a objevte různé možnosti 

pro prezentaci vody, mléka, limonád, 

džusů a piva.

Vysoká 
nosnost

41
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Do jednotek o šířce 1325 mm lze na zem pohodlně umístit palety 
a přepravky, aby měli zákazníci zboží na dosah.

Nealkoholické nápoje a pivo

43



Ochrana
Chytrý a nenápadný 
nárazník brání 
poškození regálu nebo 
jeho zadní stěny.

Promo akce
K povzbuzení impulzivních 
nákupů a pro akce využijte 
regálová čela, nápisy a vybavení 
na související sortiment.

Palety
Jednotky o šířce 1325 mm se 
běžně využívají ke snadnému 
položení palet nebo přepravek 
do spodní části.

Stabilita
Regály mají 
vysokou nosnost, 
jejich následným 
připevněním k 
podlaze ještě více 
zvýšíte jejich stabilitu.

1

Nealkoholické nápoje a pivo

Příklady 
sestav
Objevte spoustu 
možností pro prezentaci 
nápojů, včetně stylových 
dřevěných povrchových 
úprav pro vystavení 
exkluzivnějších nápojů.

44
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2

5 6 7

4    Regál na nápoje s drátěným zadním dílem velký     5    Regál na nápoje s paletou

1    Regál na nápoje s dřevěným rámem velký     2    Regál na nápoje velký     3    Regál na nápoje s drátěným zadním dílem malý

         6    Regál na nápoje standardní     7    Regál na nápoje s dřevěným rámem
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Víno a 
destiláty

Regály, nábytek a displeje

Gondella nabízí nekonečné možnosti pro 
uspořádání Vašeho oddělení vína, ať už jej vybavíte 

standardními kovovými regály, nebo luxusními 
policemi s prostorem pro ochutnávky.
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Prodejci potravin i prodejci vína 

hledají způsoby, jak maximálně těžit 

z měnících se zvyků spotřebitelů. 

Zákazníci dnes při nákupu nehledají 

prostě „víno“. Spíše hledají příjemný 

prožitek a něco nového. 

Od standardních kovových regálů 

po mimořádně luxusní vzhled, od 

doplňkového prodeje po prostor pro 

ochutnávky: Gondella Vám dokáže 

pomoct, aby oddělení vín a destilátů 

opravdu vynikalo. S naší širokou 

nabídkou příslušenství, prostorově 

úspornými prezentacemi a elegantními 

designy můžete vystavit velké množství 

nápojů na minimální ploše.  

Rozmani-
tost

48



Víno a destiláty

Přidejte čelní gondoly nebo exkluzivní promo koutky na 
impulzivní nákupy, případně zkompletujte prostor s regálem 
na doplňkový prodej, modulem na související zboží nebo 
jednotkou na ochutnávku vína.
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Víno a destiláty
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Víno a destiláty

Příklady 
sestav
Prezentujte výběr 
vín a destilátů stylově 
a představte celou 
svou prodejnu v tom 
nejlepším světle. 
Vytvořte atraktivní 
prostor s čistým 
designem, dokonalou 
funkčností a pečlivě 
vybranými materiály.

Variabilní
Lahve lze prezentovat 
různými způsoby, 
například naležato nebo 
nastojato, v papírových 
krabicích, dřevěných 
bednách nebo 
přepravkách.

Pevné
Naše prezentace vína jsou 
charakteristické vysokou 
stabilitou a výjimečnou 
nosností.

1
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Příslušenství
Vyberte si z široké řady příslušenství 
určeného přímo na víno, jako jsou 
držáky lahví, držáky na doplňkové 
informace nebo dělítka. 

Informace
Naveďte zákazníky rychle ke 
správné vinné oblasti nebo 
odrůdě pomocí stylových a 
jasných komunikačních panelů.

Viditelnost 
Pokud chcete přidat další police, aniž 
byste zakryli výhled do nižších úrovní, 
použijte mělčí police. Pokud lahve s 
vínem trochu nakloníte, usnadníte 
zákazníkům výběr.

Dřevěná povrchová úprava
Dodejte prezentaci vína exkluzivní 
vzhled  použitím tmavých barev 
regálu v kombinaci se dřevem.

1   Jednotka na víno s komunikačním panelem „Grand Cru“ velká
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3 4

6 75

2

Víno a destiláty
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8

10

7   Nábytek na víno pro impulzivní prodej     8   Jednotka na víno přístěnná velká     9   Jednotka na víno oboustranná velká     

     10   Jednotka na víno „Grand Cru“ velká     11   Jednotka na víno „Grand Cru“ malá

4   Jednotka na víno s držáky lahví     5   Jednotka na víno „Vína Chateau“     6   Nábytek na degustaci vína          

2   Jednotka na víno s komunikačním panelem „Grand Cru“ malá     3   Jednotka na související potraviny

9

11
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Ovoce a 
zelenina

Nechte vyniknout čerstvost a barvy s atraktivními 
stoly a prezentacemi, které zaručeně upoutají 
pozornost zákazníků a budou je lákat k nákupu.

Regály, nábytek a displeje
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Oddělení ovoce a zeleniny se často 

říká „oáza“ supermarketu. 

Ať už jde o prodejnu v centru města 

nebo hypermarket, gondolu nebo 

přístěnný regál: Vaše čerstvé ovoce 

a zelenina si zaslouží prezentaci 

atraktivním, ale také prostorově 

efektivním způsobem. Naše modulární 

sestavy na ovoce a zeleninu lze 

dokonale kapacitně přizpůsobit velikosti 

a potřebám Vaší prodejny.

Upoutejte 
pozornost

58



Díky prezentaci ve stylu tradičního trhu Vaše nabídka ovoce 
a zeleniny opravdu vynikne. 

Ovoce a zelenina
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Ovoce a zelenina
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V případě na míru vyrobených stolů 

na ovoce a zeleninu se neustále 

zvyšuje poptávka po integraci dalších 

materiálů v kombinaci s flexibilní 

základním systémem. 

Všechny prezentační jednotky Gondella 

je možné přizpůsobit dle Vašeho 

požadavku s využitím různých barev, 

povrchových úprav a dřevěných 

doplňků. Vyberte správnou velikost, aby 

byl každý čtvereční centimetr prodejny 

optimálně využitý.

Na míru
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Pevný rám je určen pro velkou zátěž a je vyroben z vysoce 
kvalitních materiálů.

Ovoce a zelenina
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Doplňky
Obohaťte prezentaci různými 
doplňky jako jsou váhy, 
komunikační panely, nabídka 
bylinek, vodní rozprašovače atd.

Příklady 
sestav
Všestranné a funkční: 
všechny prezentační 
jednotky na ovoce a 
zeleninu lze upravit 
praktickými prvky 
podle potřeb, Vaší 
značky a sortimentu.

Ovoce a zelenina

Dřevěná povrchová úprava
Kombinace s dřevem navozuje 
atmosféru čerstvosti ve stylu 
tradičního trhu. Díky průhledu 
nepůsobí nábytek „těžce“. 

1
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Modularita
Díky modulárnímu provedení 
nabízejí stoly na ovoce a zeleninu 
spoustu možností konfigurace. 
Moduly jsou k dispozici v různých 
hloubkách a zároveň je lze sestavit 
v různých verzích.

Zarážky beden
Zarážky beden zabraňují 
jejich sklouznutí během 
plnění spodní části.

Hygienické
Díky své konfiguraci se naše 
prezentace snadno čistí – 
uvnitř nábytku i pod ním.

Ergonomie
Při designu chytrých, 
ergonomických modulů se 
klade důraz na praktičnost 
pro obsluhu i zákazníky.

1   Stůl na ovoce a zeleninu velký s váhou
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3

2

4

Ovoce a zelenina
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6

5

4   Jednotka na ovoce a zeleninu na kolečkách se zaoblenými bočnicemi

2   Stůl na ovoce a zeleninu kovový     3   Stůl na ovoce a zeleninu s předním podiem

  5   Nástěnná jednotka na brambory a cibuli     6   Stůl na ovoce a zeleninu malý
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Pečivo

Regály, nábytek a displeje

S nábytkem na míru můžete své pečivo 
předvést v tom nejlepším světle a zajistit, 

že se zákazníkům budou sbíhat sliny.
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Zákazníci vždy ocení skutečnou kva-

litu. Oddělení pečiva by v prodejně 

nemělo tvořit jen vizuálně příjemnou 

prezentaci, mělo by také předvádět 

kvalitní materiály a zpracování, stejně 

jako čerstvé pečivo, které zde pro-

dáváte. 

Využitím různých povrchových úprav 

a dekorů můžete nábytek na pečivo co 

nejlépe přizpůsobit konkrétní prodejně. 

Například kombinace se dřevem podtr-

huje autentickou řemeslnost pekařství.

Čerstvé
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Pečivo

Maximalizujte objem, který lze zaplnit, s průhledným provedením, 
které poskytuje jasný a široký přehled veškerého pečiva. 
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Pečivo
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Snadný přístup
Poskytuje praktický 
přístup k chlebu a pečivu 
z každé úrovně nábytku.

Hygiena
Veškeré zboží je 
hygienicky chráněno 
za zavřenými 
skleněnými dvířky 
a uzavřenými boky. 

Modularita
Modulární systém 
nabízí flexibilitu a 
možnost přizpůsobení 
prodávanému sortimentu 
(sladké pečivo, velký chléb, 
bagety atd.). Standardní 
regály lze přetvořit na 
kompletně upravené 
sestavy na pečivo.

Tác na drobky a kleštičky
Vyjímatelné tácy na drobky 
zajišťují maximální čistotu pod 
moduly. Jako doplněk lze přidat 
kleštičky.

Možnost úprav
Moderní design lze 
upravit podle potřeb 
a pro konkrétní značku. 
Takto bude dokonale 
ladit s celkovým stylem 
prodejny.

Ochrana
Nenápadně integrovaný 
nárazník chrání proti poškození.

Osvětlení
Správné osvětlení zvýrazňuje 
čerstvost a křupavost 
vystaveného pečiva.

Pečivo

Příklady 
sestav

1
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Jednotka na chléb standardní          Jednotka na chléb s komunikačním čelem          Jednotka na chléb XL s kráječem chleba 

Jednotka na chléb 

a pečivo
Chléb a pečivo různých 
tvarů a velikosti lze snadno 
doplňovat a vyndávat.

Kráječ chleba
Samostatný modul se 
sladěným designem 
umožňuje stylově integrovat 
kráječ chleba a potřebné 
příslušenství. 

Boční prezentace 
Na vyžádání lze přidat další 
modul na prodej baleného 
zboží.

Ergonomie
Chytrý design je zaměřen 
na co nejlepší ergonomii pro 
zákazníky i zaměstnance 
prodejny. 

1 32

2

3
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Tisk a média

Regály, nábytek a displeje

Noviny, časopisy, přání, dopisní papír... 
Koutek s tiskem zabírá v prodejně malý 

prostor, ale přináší stálý obrat. 
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Dřevo navozuje vřelý, přívětivý dojem, který automaticky 
přitahuje zákazníky k nabídce nejnovějších časopisů a knih.

Tisk a média
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Tuto část prodejny chceme proměnit 

v koutek, kde se každý bude cítit 

dobře: zákazníci jsou spokojení 

a uvolnění, zatímco si listují oblíbenými 

knihami a časopisy.

Zásadní je samozřejmě poskytnout 

dobrý přehled širokého sortimentu. 

V této části prodejny se doplňuje 

produktový design a finální provedení, 

aby společně vytvořily opravdu 

přesvědčivé řešení.

Prostor s 
příjemnou 
atmosfé-
rou
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Uspořádání
Zákazníci oceňují, když je rychle 
přivedete k tomu, co hledají: 
přehledné uspořádání tisku a 
médií je naprosto klíčové.

Příslušenství
Spojením různého 
příslušenství lze 
vytvořit řešení na míru 
pro každou prodejnu: 
prezentace na knihy, 
dělítka, žebříky, háčky 
a mnoho dalšího.

Flexibilita
Díky modularitě a flexibilitě 
regálů je lze snadno přestavět 
a změnit uspořádání podle 
aktuálních potřeb.

1

Příklady 
sestav
Na míru vyrobené 
prezentace na tisk 
a média usnadní 
Vašim zákazníkům 
prohlédnout si 
sortiment a vybrat 
si oblíbenou knihu 
nebo časopis.

Tisk a média
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5 6 7

5   Jednotka na časopisy     6   Jednotka na knihy     7   Stůl na knihy se dřevem

1   Velká sestava na tisk     2   Jednotka na noviny     3   Jednotka na komiksy     4   Jednotka na přání a knihy

81



82



Květiny

Regály, nábytek a displeje

Impulzivní nákupy tvoří velkou část prodeje květin 
v supermarketech. S květinovými prezentacemi od 

společnosti Gondella budou mít zákazníci nejrychlejší 
přístup k čerstvým květinám, které chtějí.
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Květiny

Řešení pro nabídku květin musí být kvůli zajištění optimálního 
prodeje jasně osvětlené, ale musíte pamatovat na to, že osvětlení 
nebo vysoké teploty mohou způsobit, že květiny dříve uvadnou.
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Prezentace květin jsou dobrým pro-

středkem ke zvýšení obratu: čers-

tvé květiny dokážou v domácnosti 

vytvořit příjemnou atmosféru jako 

nic jiného.

Pokud vytvoříte lákavou nabídku květin, 

zákazníci ten malý dáreček rádi dopřejí 

sobě nebo svým blízkým. Ve spolupráci 

s Vámi dodáme Vaší prodejně to nej-

vhodnější řešení. 

Posílení 
prodeje
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Příklady 
sestav

Uvnitř i venku
Většina volně stojících řešení pro 
vystavení květin je vhodných pro 
interiérové i exteriérové použití.

Design
Moderní, jednoduchý 
a současně vysoce 
kvalitní design přivádí 
zboží do popředí zájmu.

Ostrůvek
Vyberte si prezentační ostrůvek 
pro vystavení řezaných květin, 
rostlin v květináčích a doplňků 
u vchodu nebo východu 
z prodejny.

1

Květiny

Předveďte barevnou 
paletu řezaných 
květin nebo rostlin 
v květináčích 
díky praktickému 
vybavení. 

Flexibilní
Můžete si vybrat 
přístěnnou sestavu nebo 
gondolu do prostoru. 
Modulární struktura je 
mobilní a lze ji rozšířit 
různými doplňky. 

Další využití
Vedle vystavení řezaných květin lze 
jednotky využít také k prezentaci 
sušených nebo umělých květin, 
sezónní výzdoby atd.
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2

3

1   Jednotka na květiny     2    Přístěnná jednotka na květiny     3   Volně stojící sestava na květiny na kolečkách se zaobleným ukončením
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Doplňkový 
prodej a 

promo akce

Regály, nábytek a displeje

Speciální řešení ke zvýšení obratu v každé 
prodejně jsou navrženy s důrazem na impulzivní 

prodej a promo akce. 
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Doplňkový prodej a promo akce
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Zabere minimální prodejní 
plochu  - snadné umístění 
na strategická místa.

Různá kreativní 
řešení, která lze 
přizpůsobit jejich 
umístění v prodejně.

Možnost upravit 
použitím vhodné barevné 
kombinace nebo dřevěnou 
povrchovou úpravou.

Praktické příslušenství 
pro čela  ke stimulaci 
doplňkového prodeje.

1

Doplňkový prodej a promo akce

Příklady 
sestav
Strategické umístění 
promo nábytku může 
upoutat pozornost 
Vašich zákazníků 
a podpořit doplňkový 
prodej.
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2 4

5

3

7 8

6

4   Boční doplněk čela s drátěným zadním dílem na doplňkový prodej     5   Prezentační stoly s hradítky - lze umístit na sebe

1   Boční doplněk čela s perfo zadním dílem na doplňkový prodej     2   Promo drátěný koš     3   Jednotka na časopisy a doplňkový prodej

     6   Prezentační stoly s hradítky     7   Prezentační stoly bez hradítek - lze umístit na sebe     8   Velký drátěný koš
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Pokladní 
boxy

Řešení front-end

Naše standardní a na míru vyrobené pokladní 
boxy Vám pomůžou urychlit oběh zákazníků 

a minimalizovat fronty, aby si zákazníci při odchodu 
z prodejny odnášeli jen ty nejlepší dojmy.
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Řešení pokladních boxů musí nejen 

splnit svůj účel, ale také ladit s de-

signem prodejny. 

Gondella má širokou nabídku mo-

dulárních řešení pokladních boxů, ať 

už s pásy nebo bez, které přispívají 

k hladké cirkulaci zákazníků v prodejně.

K dispozici je široký výběr rozměrů, 

délek pásů, příslušenství, zástěn 

COVID-19, prostorů pro vyzvednutí 

nákupu,  barevných provedení , 

digitálních doplňků a označení. 

Oběh zá-
kazníků v 
prodejně
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Pokladní boxy

LED osvětlení zvyšuje celkovou atraktivitu nábytku a usnadňuje 
zákazníkům rozeznat otevřené a zavřené pokladny. 
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Pokud chcete v zákaznících vzbudit pokušení přibrat před 
opuštěním prodejny nějaké sladkosti, pak naše atraktivní stojany 
pro impulzivní prodej představují decentní způsob, jak povzbudit 
k nákupům na poslední chvíli.

Pokladní boxy
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Nezávislé na hardwaru 
a softwaru pro snadnou 
integraci v prodejně.

Design připravený pro 
budoucnost přináší 
nadčasový vzhled a dojem.

Integrace LED pro 
jasnou identifikaci, 
zda je pokladna 
otevřená nebo 
zavřená.

Praktické řešení 
zaručuje dlouhou 
životnost.

Prostor na kameru 
k odhalení krádeží. 

Možnost přidat 
elektrickou nebo 
mechanickou 
bránu.

Pokladní boxy

1

Příklady 
sestav
Gondella má širokou 
řadu modulárních 
systémů pokladních 
boxů, které zajišťují, 
že bude nákup 
probíhat hladce 
ke spokojenosti 
Vašich zákazníků 
i zaměstnanců.

Úpravy
možné v oblasti 
rozměrů, barevného 
provedení, příslušenství 
a povrchových úprav.

Prostor na 
příslušenství, 
jako například 
nákupní tašky.
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2

3

4

3    Pokladní box SLIM merge velký     4    Pokladní box Element BS

1    Pokladní box s pásem SLIM     2    Pokladní box SLIM massive s doplňkem na impulzivní prodej
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Samoobslužné 
pokladní boxy

Ve spolupráci s Vámi najdeme dokonalé rozvržení 
samoobslužných pokladen (SCO), abychom 

v prostoru front-end dosáhli hladké a intuitivní 
průchodnosti pro zákazníky.

Řešení front-end
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Stěnu pro samoobslužné čtečky lze umístit do blízkosti vchodu 
a pokladen a doplnit ji například reklamními zástěnami. Díky 
modulárnímu provedení ji lze umístit i na různé části vybavení.

Samoobslužné pokladní boxy
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Příchod online nakupování způsobil, že je 

laťka pro placení v kamenných prodejnách 

nastavena vysoko. Dnešní nakupující ne-

chtějí čekat ve frontách a požadují možnost 

jednoduchého samoobslužného zaplacení. 

Výhody samoobslužných pokladen jsou zná-

mé. Zaberou minimum prodejního prosto-

ru, umožňují zákazníkům zvolit si, jak budou 

nakupovat, a navíc jim pomáhají šetřit čas. 

Mohou také významně snížit Vaše náklady na 

zaměstnance, protože namísto obsluhy jedné 

tradiční pokladny může jedna osoba dohlížet 

na několik samoobslužných pokladen. 

Praktičnost 
a rychlost
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Ergonomický a široký 
stůl pro balení. 

Zabezpečený, 
integrovaný 
systém pro práci 
s hotovostí.

Prostor pro impulzivní 
nákupy k podpoře 
impulzivních nákupů na 
poslední chvíli.

S integrovanou váhou 
je vážení volných 
položek snadné.

Možnost přidat 
detekční kameru pro 
minimalizaci krádeží.

Samoobslužné pokladní boxy

1

Příklady 
sestav
Využijte výhody 
nejmodernější 
technologie 
s integrovanými 
kamerami a váhami, 
chytrým LED 
osvětlením a ultra 
rychlými bioptickými 
skenery i řadou 
chytrých doplňků pro 
prevenci krádeží.
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4 5

6

2

7

      6   Stěna pro čtečky jednoduchá     7   Stěna pro čtečky dvojitá

4   Pokladna s deskou SLIM SCO     5   Pokladna SLIM SCO standardní rovná malá     

1   Pokladna s váhou SLIM SCO velká     2   Pokladna s váhou SLIM SCO malá     3   Pokladna SLIM SCO s ohybem
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Naváděcí 
systémy

Naše systémy pro navádění zákazníků decentním 
způsobem provádějí zákazníky celou prodejnou 

od začátku až do konce.

Řešení front-end
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Udělejte skvělý první dojem s přívětivý-

mi vchodovými systémy, které působí 

otevřeně a bez bariér. Prostřednictvím 

různých modelů přepážek a pokladních 

zábran lze navádět a dodat prodejně 

efektivní strukturu.

První 
dojem
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Naváděcí systémy

Pokladní zábrany slouží k nastavení směru pohybu u pokladních 
boxů. Výstupní brány zajišťují, aby v prostoru pokladen nebo 
u moderních platebních terminálů vše probíhalo hladce, 
a omezují inventurní rozdíly. 
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S radarovým 
dálkovým ovládáním 
pro automatické 
otevírání a zavírání bran.

Pro aktivaci režimu paniky 
je nutných jen 5 kg tlaku.

K dispozici jsou různé 
typy, například vstupní 
brány, výstupní zábrany 
nebo přepážky.

Rychlá a snadná instalace.

Opatřeno zvukovým 
signálem pro případ 
panické situace.

Samostatný provoz v 
případě chybových zpráv.

Naváděcí systémy

1

Příklady 
sestav
Naše systémy jsou 
vytvořeny tak, aby 
Vaše zákazníky 
směrovaly decentně 
a takřka nepozorovaně. 
K dispozici jsou brány, 
zábrany pro pokladny 
a přepážky pro každou 
situaci.
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2

3 4

5

4   Konfigurace s dvojitým vchodem nebo východem a středovou zábranou     5   Naváděcízábrana

1   Jednoduchá elektrická brána     2   Dvojitá elektrická brána     3   Přepážková stěna
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Vytvořte ve své prodejně 
jedinečnou atmosféru se 
značkou Gondella

Ve světě, kde lidé stále více nakupují a prodávají online, musí maloobchodní prodejny 

umět vyniknout v davu. Pokud chcete pro své zákazníky vytvořit perfektní prostředí 

pro nákup, je pro Vás Gondella dokonalý partner: kromě toho, že nabízíme chytrá 

řešení pro maloobchod, Vám také poskytneme asistenci, která přinese viditelné rozdíly 

a zlepší Vaše výsledky. 

 Každý projekt je jedinečný. Kontaktujte nás, abychom si mohli promluvit  

 o tom Vašem.
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gondella.com

Belgie

Oude Eedstraat 3A 

9810 Nazareth 

Tel.: +32 9 385 51 26

info@gondella.com

Česká republika

Říkov 266

552 03 Česká Skalice

Tel.: +420 491 401 211

info@gondella.cz

Iberský poloostrov

Calle Sindicalismo 9

28906 Getafe, Madrid 

Tel. : +34 914 100 211  

info@gondella.es


