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O firmie Gondella

GONDELLA GROUP

Szukasz 
niepowtarzalnych 
rozwiązań dla 
swojego sklepu? 
Poznaj rozwiązania 
firmy Gondella.

Zaskocz i zachwyć 
konsumentów 
interesującą 
ekspozycją naszej 
produkcji.

Klienci oczekują zmian we wnętrzach sklepów 

szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Współcze-

śnie działające sieci supermarketów stawiają 

na stworzenie przyjaznej atmosfery podczas 

zakupów. Dlatego ta codzienna czynność zmieniła 

się z nieprzyjemnej konieczności w przyjemne 

doświadczenie.

We współpracy z naszymi klientami tworzymy 

profesjonalne rozwiązania, które pozostawiają 

niezapomniane wrażenia na odwiedzających 

sklep. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości 

regałów sklepowych, ekspozytorów, kas i mebli na 

zamówienie. To one tworzą zapadające w pamięć 

aranżacje sklepowych wnętrz. Nasi klienci są u nas 

w dobrych rękach. 

Jesteśmy tym, co stworzyliśmy we współpracy 

z naszymi klientami..

Nasze zorientowane na klienta podejście już od 

1965 roku poszerza krąg zadowolonych klientów. 
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Nasze usługi

Dostawca all-inclusive

Gondella – niezawodny 
partner w realizacji 
wystrojów wnętrz 
i przestrzeni handlowych

Dopasowane rozwiązania

Od projektu po montaż: Pracownicy firmy 

Gondella rzetelnie i z dbałością o każdy szczegół 

opracują wystrój sklepu. Nasza bogata oferta 

produktów najwyższej jakości umożliwia klientom 

stworzenie wymarzonego wystroju sklepu – bez 

kompromisów.

Szeroki wybór materiałów, kolorów i akcesoriów 

dla naszych modułowych systemów pozwala 

tworzyć wystroje, które będą w pełni dostosowane 

do potrzeb klientów. Rozwiązania firmy Gondella 

są łatwe w montażu i demontażu, dzięki czemu 

mogą się „rozwijać” wraz ze zmieniającymi się 

potrzebami marki.

Jakość i niezawodność  

W firmie Gondella pracują pasjonaci eleganc-

kiego wzornictwa i innowacyjnych technologii. 

Samdzielnie projektujemy i produkujemy nasze 

regały. Ponadto nasze regały są certyfikowane 

przez TÜV, co daje gwarancję jakości w opty-

malnej cenie.

Zajmujemy się 
kompleksową 
aranżacją wnętrza 
sklepu, odciążamy 
naszych klientów, by 
mogli skoncentrować 
się na najważniejszym: 
prowadzeniu 
dochodowej 
działalności.
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Rozwój produktów i prototypy 

W firmie Gondella praca nad projektem zaczyna się 

od rozmowy z klientem. Wspólnie wypracowujemy 

odpowiednią równowagę pomiędzy estetyką, funk-

cjonalnością i kosztami. Nasz zaangażowany zespół 

projektantów i  konstruktorów, doświadczonych 

inżynierów i sprawnych instalatorów zadba o nie-

naganną realizację projektu. 

Międzynarodowy zasięg

Nasze zakłady produkcyjne znajdują się w Europie. 

Współpracujemy z rozbudowaną siecią partnerów, 

aby dostarczać i realizować aranżacje sklepów 

w obrębie Europy i świata. Jeśli szukasz wyjątkowego 

wyposażenia, wspólnie opracujemy rozwiązanie, 

które zagwarantuje najlepszy efekt.

Wiemy, że sprzedaż detaliczna nie jest nauką ścisłą. 

Dlatego firma Gondella szybko dostosowuje się 

do ewentualnych zmian i gwarantuje, że realizacja 

projektu lub remodellingu przebiegnie szybko 

i sprawnie. Aby ograniczyć czas niedostępności 

przebudowywanego obszaru do minimum, dążymy 

do tego, aby montaż naszych rozwiązań trwał jak 

najkrócej i w miarę możliwości nie zakłócał pracy 

sklepu. 

Wszechstronność i szybkość 
realizacji
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Suche produkty

Regały, meble i ekspozycje

Rozwiązania firmy Gondella pozwalają optymalnie 
uporządkować dział z suchą żywnością – oferujemy 

szeroką gamę regałów, ekspozytorów i wyposażenia 
dostosowanych do potrzeb naszych klientów.
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Klientom chcącym zaprezentować 

szeroki asortyment towarów pole-

camy wybór naszego modułowego 

systemu. Pozwoli on na wyekspo-

nowanie różnego rodzaju towarów 

jednocześnie. 

Asortyment firmy Gondella oferuje 

nieograniczone możliwości w zakresie 

montażu regałów przyściennych i gon-

dol: w zależności od potrzeb, wszystkie 

aranżacje można łatwo rozbudować 

lub przebudować.

Łatwość 
rozbudowy
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Solidną strukturę regału można wzbogacić o dodatki 
i akcesoria, w zależności od standardów i wymagań 
poszczególnych sklepów.

Suche produkty
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Wybierając opcję z pojedynczymi plecami można poszerzyć 
przejścia o 10 cm bez utraty miejsca na półce.

Suche produkty
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Suche produkty

Inteligentnie zastosowane regały czo-

łowe systemu Gondella przykuwają 

uwagę klientów, nadają kierunek zaku-

pom, a także pozytywnie wpływają na 

cross-selling.

Regał 
czołowy
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Produkty włoskie

Widoczność
Uzyskaj maksymalną 
ekspozycję i elegancki wygląd 
dzięki naszej wyjątkowej, 
precyzyjnie wyprofilowanej 
krawędzi półki.

Optymalizacja 

przestrzeni
Maksymalna liczba produktów 
i większa elastyczność 
w aranżacji sklepu.

Suche produkty

1

Przykładowe 
aranżacje

Od standardowych 
regałów po w pełni 
personalizowane, 
luksusowe ekspozycje: 
modułowe regały 
firmy Gondella 
można dowolnie 
konfigurować dla 
najlepszej ekspozycji 
suchych towarów.
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Orientacja
Informacje umieszczone na górze 
regału i  panelach bocznych 
ułatwiają orientację w sklepie.

Produkty włoskie

Produkty chińskie

Produkty indyjskie

Głębsze półki lub szersze przejścia 
Konstrukcja z pojedynczymi plecami pozwala 
zwiększyć liczbę produktów lub poszerzyć alejki 
między regałami. Proponujemy rozwiązanie, 
które pozwala zwiększyć przestrzeń na 
półce lub szerokość alejki o 5 cm. Użycie tego 
systemu po przeciwległych stronach pozwala 
uzyskać dodatkowe 10 cm przejścia.

Plecy
Oferujemy wiele wariantów 
pleców do wyboru: panele gładkie 
lub perforowane, plecy druciane, 
wykończone drewnem itp.

Personalizacja
Nasza oferta jest szeroka: od 
standardowych, metalowych regałów 
w ponad 200 kolorach, po wysokiej 
klasy wykończenia z drewna, które 
nadają wystrojowi przytulny charakter. 
Proponujemy rozwiązania na miarę 
potrzeb naszych klientów.

Wytrzymałość 
Słupy wykonano ze stali o 
grubości 3 mm nadając regałom 
niezrównaną stabilność.

Kompatybilność 
Nasze rozwiązania można łatwo 
zintegrować ze sobą w ramach 
systemu. Do półek proponujemy 
listwy cenowe: papierowe jak 
i elektroniczne.

1 Regał kuchnie świata
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Suche produkty
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8

6   Mały moduł przyścienny z drewnianymi plecami     7   Duży moduł na orzechy     8   Standardowy moduł przyścienny

 2   Mały standardowy moduł ścienny     3   Mały moduł na kawę     4   Duży moduł na kawę     5   Mały moduł na kiełbasy
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Non-food

Regały, meble i ekspozycje

Wszechstronne systemy regałowe, które można 
dostosować do różnych rodzajów produktów non-food 

oraz  warunków danego sklepu.
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Pokaż więcej na dostępnej powierzchni handlowej, stosując 
system 25. Ten system regałów pozwala efektywnie 
wykorzystać przestrzeń, zwiększyć liczbę towarów i poszerzyć 
asortyment sklepu.  Oferujemy akcesoria umożliwiające 
optymalną ekspozycję każdego produktu, bez względu na jego 
kształt, wagę czy rozmiar.

Non-food
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Praktycznie każdy współczesny sklep 

spożywczy sprzedaje także artykuły 

non-food. 

Ta część punktu sprzedaży zawiera 

zazwyczaj szeroki asortyment pro-

duktów, począwszy od artykułów 

kuchennych i zabawek, po odzież i elek-

tronikę. Dlatego warto wykorzystać 

system, który zapewni elastyczność 

i jak największe możliwości wykorzy-

stania miejsca. 

Non-food
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Non-food
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Każdy sklep jest inny. Gondella tworzy wyjątkowe ekspozycje 
i koncepcje „sklepu w sklepie”, spełniające wymagania klientów.

Non-food
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Wszechstronność
Nasze rozwiązania pozwalają na 
eksponowanie produktów we wszystkich 
kształtach i formach (wiszące, w koszach, 
z wykorzystaniem przegród itp.)

Listwy cenowe 
Na wszystkich półkach 
można zamontować 
listwy cenowe(papierowe 
i elektroniczne). 

Elastyczność
Regał przyścienny czy gondola? 
Proponujemy różne rozwiązania. 
Nasze modułowe konstrukcje 
można przenosić i rozbudowywać 
o dodatkowe elementy. 

1

Non-food

Przykładowe 
aranżacje
Nasze meble są tak samo 
uniwersalne jak produkty 
w dziale wielobranżowym 
sklepu. Aby przekształcić 
dział wielobranżowy 
w serce sklepu 
wspólnie projektujemy 
rozwiązania 
dostosowane do 
indywidualnych potrzeb.
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76

1   Meble z zaokrąglonymi półkami     2   Kosz druciany na piłki     3   Podest 

4   Moduł tekstylny     5   Gondola drewniana     6   Ekspozycja dla RTV     7   Ekspozycje tekstylne na kółkach

4
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Apteki i 
drogerie

Regały, meble i ekspozycje

Ekspozycja kosmetyków musi być przejrzysta, 
czysta i dobrze zaplanowana. Oferta firmy 

Gondella zawiera wszystko, co niezbędne do 
zaprezentowania ich od najlepszej strony.
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W naszych uchwytach na ceny można 

umieścić zarówno elektroniczne, jak 

i papierowe etykiety. Pozwalają one 

zadbać, by ceny były widoczne na 

półce blisko produktów. Zastosowa-

nie separatorów z plexi pozwoli uzy-

skać uporządkowaną ekspozycję dla 

wszystkich produktów.

Wszystko 
na swoim 
miejscu
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Apteki i drogerie
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Dodatkowe oświetlenie LED zintegrowane z półkami jest 
interesującą propozycją dla działu urody. Podkreśla ono 
atrakcyjny wygląd kosmetyków i przyciąga uwagę kupujących.

Apteki i drogerie
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Półki o kilku głębokościach – jeśli 
mniejsze produkty wymagają 
mniej miejsca, klient może 
zdecydować się na węższe półki.

Dopasowane cokoły, które 
chronią przed brudem i kurzem.

Drewniane dodatki nadają meblom 
ciepłego, przytulnego charakteru. 

Ukryte oświetlenie LED 
podkreślające walory 
produktu.

1

Apteki i drogerie

Przykładowe 
aranżacje

Atmosfera działu 
drogeryjnego znacząco 
różni się od reszty 
supermarketu. Warto 
stworzyć w niej 
nieskazitelną, lecz 
wciąż atrakcyjną 
strefę, odpowiednio 
dostosowując 
aranżację mebli.
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4

1   Drewniany moduł na kosmetyki     2   Moduł do drogerii w ramie drewnianej 

3   Haczyki i przegródki do modułu drogeryjnego     4   Biały, duży moduł drogeryjny w ramie drewnianej

3
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Napoje i piwa

Regały, meble i ekspozycje

Atrakcyjne moduły i regały na napoje 
zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby zarówno 

sprzedających, jak i kupujących.
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Zastosowanie ciemnego, drewnianego wykończenia 
gondol i regałów czołowych podkreśla unikalny charakter 
eksponowanych produktów i stawia ulubione piwa klientów 
w centrum.

Napoje i piwa
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Nasze regały na napoje sprawdzą 

się w wielu sytuacjach, są jednocze-

śnie wytrzymałe i nie zajmują dużo 

przestrzeni. Moduły regałów w tej 

części sklepu muszą przyciągać uwa-

gę kupującego, a jednocześnie łączyć 

przemyślany design z niespotykaną 

trwałością i nośnością. 

Oferujemy różne możliwości prezen-

tacji wody, mleka, napojów bezalkoho-

lowych, soków i piwa.

Wysoka 
wytrzy-
małość
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W podstawie modułów o szerokości 1325 mm wygodnie 
zmieszczą się całe palety, dzięki czemu towar zawsze będzie 
w zasięgu ręki klientów.

Napoje i piwa
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Zabezpieczenia
Mały i nierzucający się 
w oczy odbojnik chroni 
ekspozycję oraz ścianę 
przed uszkodzeniem.

Promocje
Ujęcie w aranżacji regałów czołowych, 
dodatkowych miejsc na reklamę i mebli 
do cross-sellingu zachęci do zakupów 
impulsywnych i ułatwi przeprowadzanie 
akcji promocyjnych.

Palety
Moduły o szerokości 
1325 mm są często 
używane w połączeniu 
z paletami lub skrzynkami.

Stabilność
Regały cechują się 
dużą nośnością 
w układzie 
wolnostojącym, 
ale mogą zostać 
zamocowane do 
podłogi w celu 
zapewnienia 
dodatkowej 
stabilności.

1

Napoje i piwa

Przykładowe 
aranżacje
Przedstawiamy szereg 
możliwości dla ekspozycji 
napojów, również z 
dodatkiem stylowych, 
drewnianych wykończeń 
do eksponowania bardziej 
ekskluzywnych trunków.
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2

5 6 7

4    Regał na napoje z drucianymi plecami     5   Regał z miejscem na paletę

1   Regał na napoje z drewnianą ramą     2   Regał na napoje     3   Regał na napoje z drucianymi plecami

   6   Standardowy regał na napoje     7   Regał na napoje z drewnianym wykończeniem
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Wina i 
alkohole

Regały, meble i ekspozycje

Od standardowych metalowych regałów po wysokiej klasy 
luksusowe aranżacje z kącikiem degustacyjnym – firma 

Gondella elastycznie dostosowuje wystrój i aranżację 
działu win do wymagań klienta.
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Sklepy spożywcze i sprzedawcy wina 

szukają sposobów na wykorzystanie 

zmieniających się przyzwyczajeń 

konsumentów. Wielu z nich szuka 

czegoś więcej niż butelki wina – chodzi 

o wygląd i atmosferę towarzyszącą 

zakupom. 

Oferujemy standardowe, metalowe 

regały, jak i meble o wysokiej jakości 

wykończeniu, gotowe rozwiązania, 

takie jak stanowiska do cross-selling 

i kąciki degustacyjne. Gondella pro-

ponuje dział win i alkoholi, który pozo-

stanie niezapomniany. Nasz szeroki 

wybór akcesoriów, efektywne wyko-

rzystanie przestrzeni i eleganckie 

wzornictwo pozwalają wyeksponować 

bogatą ofertę napojów na ograniczonej 

powierzchni. 

Bogactwo 
wyboru
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Wina i alkohole

W aranżacji warto ująć  gondole lub eleganckie regały czołowe, 
stymulujące sprzedaż impulsową. Polecamy użycie modułów 
cross selling, łączących np. potrawy z alkoholami, bądź 
stanowiska do degustacji wina.
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Wina i alkohole
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Wina i alkohole

Przykładowe 
aranżacje
Atrakcyjna ekspozycja 
win i alkoholi jest 
wizytówką całego 
sklepu. Dlatego 
proponujemy klientom 
atrakcyjną aranżację 
o przejrzystej 
konstrukcji, doskonałej 
funkcjonalności i ze 
starannie dobranymi 
materiałami.

Wszechstronność
Butelki można 
prezentować na wiele 
sposobów – na leżąco, 
na stojąco, w worku w 
pudełku, w kartonach, 
w drewnianych 
skrzynkach, bądź w 
skrzyniach z tworzywa.

Wytrzymałość
Nasze ekspozycje win 
charakteryzują się wysoką 
stabilnością i wyjątkową 
wytrzymałością.

1
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Akcesoria
Oferujemy szeroką gamę 
dedykowanych akcesoriów do win: 
separatory, stojaki na butelki, oraz 
ramki reklamowe.

Informacje
Stylowe i przejrzyste panele 
komunikacyjne szybko 
poprowadzą konsumentów 
do właściwego regionu lub 
odpowiedniej odmiany wina.

Widoczność 
Płytsze półki w górnej części 
ekspozycji pozwolą na umieszczenie 
większej ilości towaru. Umieszczenie 
butelek z winem pod lekkim kątem 
zapewni lepszy dostęp do etykiet.

Drewniane wykończenie
Ciemny kolor regału w połączeniu 
z drewnem nada eksponowanym 
winom ekskluzywny wygląd.

1    Regał na wino „Grand Cru” z panelem informacyjnym
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6 75

2

Wina i alkohole

54



8

10

7    Meble do sprzedaży impulsowej     8    Duży moduł przyścienny na wino     9    Duży moduł na wino – gondola

    10    Duży moduł na wino „Grand Cru”    11    Mały moduł na wino „Grand Cru”

4    Moduł na wino z uchwytami na butelki     5    Moduł na wino „Chateau wines”     6    Meble do degustacji wina

2    Duży moduł na wino „Grand Cru” z panelem informacyjnym     3    Moduł do cross-sellingu żywności i alkoholu 

9

11
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Owoce i 
warzywa

Atrakcyjne stoły i ekspozycje 
przyciągną uwagę klientów, kusząc 

i zachęcając do zakupu towarów.

Regały, meble i ekspozycje
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Strefa warzyw i owoców jest często 

nazywana „oazą” supermarketu. 

Nie ma znaczenia, czy jest to sklep 

w centrum miasta, czy hipermarket, 

świeże produkty zasługują na to, aby 

zaprezentować je w wyjątkowy, a jed-

nocześnie efektywny przestrzennie 

sposób – na przykład w gondoli lub na 

regałach przyściennych. Nasze modu-

łowe zabudowy dla owoców i warzyw 

można dowolnie dostosować do wiel-

kości i potrzeb każdego sklepu.

Przycią-
gają oko
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Zadbamy, by świeże produkty wyróżniały się na ekspozycji 
przypominającej wyglądem stragan. 

Owoce i warzywa
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Owoce i warzywa
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Większe zapotrzebowanie na nie-

standardowe rozwiązania na owoce 

i warzywa wymagało integracji 

nowych materiałów z elastycznym  

systemem bazowym. 

Wszystkie regały marki Gondella mogą 

być dostosowane do potrzeb klienta. 

Proponujemy szeroką gamę wykoń-

czeń, drewna i kolorów. Wystarczy 

wybrać odpowiedni wzór i zadbać, aby 

każdy centymetr sklepu był optymalnie 

wykorzystany.

Spersona-
lizowane 
rozwiązania
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Konstrukcja została wykonana z wielu materiałów wysokiej 
jakości i odznacza się dużą wytrzymałością.

Owoce i warzywa
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Dodatki
Ekspozycję można uzupełnić 
o wiele dodatków, takich 
jak panele informacyjne, 
platformy na zioła, systemy 
nawadniania itp.

Przykładowe 
aranżacje
Wszechstronne 
i funkcjonalne regały 
na świeże produkty 
można dostosować 
do wymagań 
i asortymentu sieci za 
pomocą praktycznych 
elementów.

Owoce i warzywa

Drewniane wykończenie
Połączenie dodatków 
i drewna tworzy atmosferę 
ciepłego, targowego dnia. 
Efekt przejrzystości sprawia, 
że meble wydają się lżejsze.

1
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Modułowość
Dzięki modułowej konstrukcji stoiska 
na owoce i warzywa mogą zostać 
zaaranżowane na wiele różnych 
sposobów. Regały są dostępne 
w wersjach o różnych głębokościach 
oraz jako system pojedynczych, 
podwójnych lub potrójnych modułów.

Ograniczniki do skrzyń
Ograniczniki zapobiegają 
zsuwaniu się ciężkich skrzynek 
z owocami i warzywami.

Higieniczne
Układ naszych mebli ułatwia 
utrzymanie ich w czystości.

Ergonomia
Inteligentne, ergonomiczne 
moduły zaprojektowano 
z myślą o łatwości obsługi 
przez pracowników, jak 
i o wygodzie kupujących.

1   Duże stoisko na owoce i warzywa z wagą

65



3

2

4

Owoce i warzywa
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6

5

2   Stół na warzywa i owoce     3   Stoisko na warzywa i owoce 

4   Mobilny moduł na owoce i warzywa     5   Moduł przyścienny na ziemniaki i cebulę     6   Małe stoisko na owoce i warzywa
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Piekarnia

Regały, meble i ekspozycje

Niech Twoja oferta piekarnicza zachwyci 
klientów i sprawi, że dzięki spersonalizowanym 

meblom sprzedaż wzrośnie.
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Klienci docenią prawdziwą jakość. 

Sekcja pieczywa i ciast powinna 

nie tylko dobrze się prezentować, 

ale też cechować wysokiej jakości 

wykonaniem i materiałami – tak samo 

jak świeże wypieki, które są w nich 

eksponowane. 

Różne wykończenia i warianty deko-

racyjne pozwalają na jak najlepsze 

dopasowanie mebli piekarniczych 

do miejsca ich sprzedaży. Połączenie 

metalu i drewna podkreśla świeżość 

wypiekanego pieczywa.

Świeżość
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Piekarnia

Zmaksymalizuj miejsce na wypieki- dzięki konstrukcji 
z przezroczystymi elementami, która zapewnia 
doskonałą widoczność wszystkich produktów. 
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Piekarnia

72



73



Łatwy dostęp
Nasze rozwiązania 
zapewniają wygodny 
dostęp do pieczywa 
i wyrobów cukierniczych 
z każdego poziomu.

Higieniczność
Zamknięte boki 
i przeszklone drzwi 
zapewniają higieniczną 
ekspozycję towarów. 

Modułowość
Modułowy system 
można dostosować do 
oferowanych produktów  
(wyroby cukiernicze, 
duże chleby, bagietki 
itp.). Standardowe 
regały można w całości 
przebudować na meble 
piekarnicze.

Tacka na okruchy i szczypce
Wyjmowane tace na okruchy 
ułatwiają utrzymanie czystości 
pod modułami. Opcjonalnie 
proponujemy szczypce do 
wyjmowania towarów.

Personalizacja
Nowoczesny design, 
który  można 
dostosować do potrzeb 
klienta, logo i barw. 
Rozwiązania, które 
wkomponują się w styl 
każdego sklepu.

Zabezpieczenia
Subtelnie zintegrowany 
odbojnik chroni przed 
uszkodzeniami.

Oświetlenie
Odpowiednie oświetlenie 
podkreśli świeżość 
i chrupkość wystawionych 
wypieków.

Piekarnia

Przykładowe 
aranżacje

1
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Standardowy moduł na pieczywo           Moduł na pieczywo z panelem informacyjnym           Moduł na pieczywo XL z krajalnicą do pieczywa 

Moduł piekarniczy 

i wyroby cukiernicze
Chleb i wyroby cukiernicze 
o różnych kształtach 
i rozmiarach można łatwo 
uzupełnić i wyjąć.

Krajalnica do chleba
Oddzielny moduł o 
dopasowanej konstrukcji 
pozwala na spójną integrację 
regałów z krajalnicami 
i innymi akcesoriami. 

Dodatkowa prezentacja
Na życzenie możemy 
zamontować dodatkowy 
moduł do sprzedaży 
produktów pakowanych.

Ergonomia
Inteligentna konstrukcja 
została stworzona z myślą 
o ergonomii i wygodzie 
klientów i personelu sklepu. 

1 32

2

3
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Prasa i artykuły 
papiernicze

Regały, meble i ekspozycje

Gazety, magazyny, kartki okolicznościowe, 
artykuły papiernicze... Kącik prasowy zajmuje 

niewiele miejsca w sklepie, ale przynosi stałe zyski. 
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Ciepły i zachęcający charakter drewna przyciąga klientów 
do najnowszych wydań magazynów i książek.

Prasa i artykuły papiernicze
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Chcemy, aby ten obszar sklepu stał 

się prawdziwą strefą dobrego kli-

matu. Osoby przebywające w tym 

miejscu powinny móc się zrelakso-

wać podczas wybierania ulubionych 

gazet i czasopism.

Dlatego wygodna ekspozycja całej 

oferty jest bardzo ważna. W tym obsza-

rze dobór dekoracji, realizacja i projekt 

uzupełniają się wzajemnie, tworząc 

spójne rozwiązanie.

Strefa 
dobrego 
klimatu
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Organizacja
Klienci cenią sobie rozwiązania, 
które szybko prowadzą ich 
do poszukiwanego artykułu: 
przejrzysta organizacja działu 
prasa jest kluczowa.

Akcesoria
Aranżację można uzupełnić 
o dodatkowe akcesoria, 
tworząc rozwiązanie 
dostosowane do potrzeb 
każdego sklepu: stojaki, 
przegrody, drabinki, haki 
i wiele innych.

Wszechstronność
Modułowość i wszechstronność 
regałów sprawia, że można łatwo 
je zdemontować i zamontować 
ponownie według własnych potrzeb.

1

Przykładowe 
aranżacje
Regały na prasę 
i artykuły papiernicze 
przygotowane na 
zamówienie ułatwią 
przeglądanie oferty 
i wybieranie ulubionych 
książek lub czasopism.

Prasa i artykuły papiernicze
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5 6 7

5   Moduł na magazyny     6   Moduł na książki     7   Stoisko na książki wykończone drewnem

1   Duży moduł na prasę     2   Moduł na gazety     3   Moduł na komiksy     4   Moduł na kartki okolicznościowe i książki
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Kwiaty

Regały, meble i ekspozycje

Sprzedaż kwiatów to część oferty zakupów 
impulsowych w supermarketach. Dzięki stoiskom 
na kwiaty firmy Gondella  klienci zyskają wygodny 

dostęp do świeżych bukietów.
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Kwiaty

Ekspozycje kwiatowe muszą być jasno oświetlone, by zapewnić 
optymalną ekspozycję i sprzedaż – ale zbyt gorące światła 
punktowe i wysokie temperatury mogą powodować 
przedwczesne więdnięcie kwiatów.
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Ekspozycje kwiatowe generują 

znaczny wzrost sprzedaży – zawsze 

znajdą się chętni na świeżą wiązankę 

kwiatów.

Odwiedzający chętnie kupią coś dla 

domu, dla siebie lub ukochanej oso-

by, zwłaszcza gdy kwiaty wyglądają 

świeżo i są pięknie wyeksponowane. 

Zapraszamy do wspólnej dyskusji nad 

projektem punktu sprzedaży, który 

spełni wszystkie potrzeby sklepu. 

Obroty 
kwitną
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Przykładowe 
aranżacje

Wewnątrz i na zewnątrz
Większość rozwiązań wolnostojących 
do aranżacji kwiatów nadaje się do 
użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Design
Nowoczesny, prosty, 
a zarazem wysokiej 
jakości design 
pomaga atrakcyjnie 
wyeksponować 
towary.

Wyspy
Wyspy do sprzedaży kwiatów 
ciętych, roślin doniczkowych 
i dodatków przy wejściu lub 
wyjściu sklepu.

1

Kwiaty

Atrakcyjne i wygodne 
ekspozycje, które 
skutecznie oddają 
kolorową różnorodność 
aranżacji kwiatów 
i roślin. 

Elastyczność
Regał przyścienny 
czy gondola? Nasze 
modułowe konstrukcje 
można przenosić 
i rozbudowywać 
o dodatkowe elementy. 

Inne zastosowania
Oprócz promowania kwiatów 
ciętych, stoiska tego rodzaju mogą 
eksponować inne towary, takie 
jak suszone lub sztuczne kwiaty, 
dekoracje sezonowe itp.
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3

1    Moduł na kwiaty     2    Moduł ścienny na kwiaty     3    Mobilny, zaokrąglony i wolnostojący moduł na kwiaty
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Cross selling 
i promocje

Regały, meble i ekspozycje

Najpopularniejsze meble wspierające wzrost 
sprzedaży w każdym sklepie, zaprojektowane 
specjalnie z myślą o zakupach impulsywnych 

i specjalnych promocjach. 
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Cross selling i promocje
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Małe konstrukcje 
pozwalają umieścić meble 
w strategicznych miejscach.

Mamy wiele 
kreatywnych 
sposobów na 
rozmieszczenie takich 
mebli w sklepie.

Możliwość zamówienia mebli 
w konkretnym kolorze lub 
z drewnianym wykończeniem.

Praktyczne akcesoria 
dla modułów czołowych 
stymulujące cross selling.

1

Cross selling i promocje

Przykładowe 
aranżacje
Strategiczne ustawienie 
wyposażenia 
promocyjnego 
przyciągnie uwagę 
klienta i zwiększy 
sprzedaż impulsową.
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5

3

7 8

6

 5   Wielopoziomowe stoiska do prezentacji z przegrodami     6   Stoisko do prezentacji z przegrodami

3   Moduł na broszury do sprzedaży krzyżowej     4   Gondola do cross-sellingu z plecami drucianym

1   Gondola do cross-sellingu z plecami perforowanymi     2   Kosz druciany promocyjny    

7   Wielopoziomowe stoiska do prezentacji bez przegród     8   Duży kosz druciany
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Kasy

Rozwiązania front-end

Nasze standardowe i niestandardowe rozwiązania 
kasowe pomogą zwiększyć i usprawnić przepływ 

klientów, zminimalizować kolejki, pozostawiając 
trwałe, dobre wrażenia zakupowe.
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Meble dla stanowisk kasowych muszą 

nie tylko spełniać swoje zadanie, ale 

także pasować do wystroju sklepu. 

Gondella oferuje szeroką gamę modu-

łowych systemów kasowych – z prze-

nośnikami i bez – które zwiększają prze-

pływ klientów.

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę 

wymiarów, długości przenośników, 

akcesoriów, ekranów, komór towaro-

wych, sublimacji kolorów, opcji cyfro-

wych i oznakowania. 

Przepływ 
klientów
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Kasy

Oświetlenie LED wpływa na atrakcyjność mebli i sprawia, 
że kupujący z łatwością znajdą otwartą kasę. 
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Chcąc zachęcić klientów do zakupu czegoś słodkiego przed 
opuszczeniem sklepu proponujemy atrakcyjne meble do 
zakupów impulsywnych, które w subtelny sposób zachęcą 
do zakupu przy kasie.

Kasy
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Sprzęt i oprogramowanie 
ułatwiające integrację 
w sklepie.

Design na przyszłość 
zapewniający ponadczasowy 
wygląd.

Integracja  
oświetlenia LED 
wyraźnie wskazuje, 
czy stanowisko jest 
otwarte.

Łatwe w utrzymaniu  
gwarantujące 
długi czas 
bezproblemowego 
użytkowania.

Możliwość zamontowania 
kamery do wykrywania 
kradzieży.

Możliwość użycia  
elektrycznej lub 
mechanicznej bramki 
przykasowej.

Kasy

1

Przykładowe 
aranżacje
Gondella oferuje 
szeroką gamę 
modułowych 
systemów kasowych, 
które zapewniają 
bezproblemowe 
zakupy zarówno 
klientom, jak 
i pracownikom.

Personalizacja
rozmiarów, kolorów, 
akcesoriów i wykończeń 
w zależności od potrzeb 
klienta.

Miejsc na dodatki, takie 
jak siatki na zakupy.
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2

3

4

3   Duże stanowisko kasowe SLIM merge     4   Stanowisko kasowe Element BS

1   Stanowisko kasowe z przenośnikiem SLIM     2   Meble na zakupy impulsowe SLIM Massive      
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Kasy 
samoobsługowe

Wspólnie z klientem wypracowujemy idealny 
układ obszaru kas samoobsługowych, w celu 

usprawnienia obsługi.

Rozwiązania front-end
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Ścianka z uchwytami do samodzielnego ładowania 
skanerów może być umieszczona w pobliżu strefy 
wejścia i kas i uzupełniona np. ekranami promocyjnymi. 
Modułowa konstrukcja pozwala umieścić ją na innych 
meblach w razie potrzeby.

Kasy samoobsługowe
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E-commerce ustawił wysoko poprzeczkę 

w temacie procesu płatności przy kasach 

w sklepach stacjonarnych. W dzisiejszych 

czasach kupujący nie chcą stać w kolejkach 

i chcą mieć możliwość dokonania zakupów 

samodzielnie. 

Zalety kas samoobsługowych są znane 

wszystkim. Kasy tego rodzaju pozwalają robić 

zakupy na własnych zasadach i oszczędzić 

czas, a do tego zajmują niewielką powierzchnię 

w sklepie. Mogą one również znacznie obni-

żyć koszty pracy, ponieważ jeden pracownik 

może nadzorować kilka stanowisk samoob-

sługowych, zamiast obsługiwać tylko jedną 

tradycyjną kasę. 

Szybkość 
i wygoda
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Ergonomiczne i szerokie stanowisko 
do pakowania zakupów. 

Bezpieczny i zintegrowany 
system obsługi płatności.

Obszar na zakupy 
impulsowe stymulujący 
zakupy w ostatniej chwili.

Zintegrowana waga 
ułatwia sprzedaż produktów 
dostępnych luzem.

Możliwość dodania kamery 
w celu zminimalizowania 
kradzieży.

Kasy samoobsługowe

1

Przykładowe 
aranżacje
Klientom proponujemy 
najnowocześniejsze 
technologie – nasze 
stanowiska mogą być 
wyposażone w zinte-
growane kamery, wagi, 
inteligentne oświetlenie 
LED i ultraszybkie skanery 
biooptyczne, a także 
szereg inteligentnych 
rozwiązań zapobiegają-
cych kradzieżom.
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4 5

6

2

7

6   Pojedyncza ściana do ładowania skanerów     7   Podwójna ściana do ładowania skanerów

3   Stanowisko kasy samoobsługowej  SLIM     4   Kasa samoobsługowa SLIM     5   Standardowe stanowisko SLIM    

1   Duże stanowisko kasy samoobsługowej SLIM Balance     2   Małe stanowisko kasy samoobsługowej SLIM Balance
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Systemy 
prowadzenia 

klienta

Nasze systemy ułatwiające poruszanie się 
po sklepie towarzyszą klientom od początku 

do końca zakupów.

Rozwiązania front-end
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Nowoczesne systemy bramkowe 

i wejścia pozbawione barier zachęcają 

klientów do odwiedzania sklepu. Różne 

modele ścianek działowych i barie-

rek kasowych pomagają w organizacji 

przepływu klientów i układu sklepu.

Pierwsze 
wrażenie
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Systemy prowadzenia klienta

Bramki kasowe otwierają wyjście przy kasach. Bramki 
wyjściowe zapewniają płynność zakupów w strefie kasowej 
lub z użyciem nowoczesnych terminali płatniczych oraz 
redukują ubytki w sklepach. 
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Ze zintegrowanym  
radarem w celu 
automatycznego otwierania 
i zamykania bramki.

Wystarczy zaledwie 5 kg nacisku, 
by aktywować status alarmu. 

Nasza oferta obejmuje 
różne wersje mebli, 
takich jak bramki 
wejściowe, wyjściowe 
i ścianki działowe.

Szybkie i łatwe w montażu.

Wyposażone w transmiter 
dźwiękowego sygnału 
alarmowego.

Możliwość samodzielnej 
obsługi w przypadku 
wystąpienia błędów.

Systemy prowadzenia klienta

1

Przykładowe 
aranżacje
Nasze systemy służą 
temu, aby niemal niezau-
ważalnie prowadzić klien-
tów po sklepie. Oferujemy 
bramki wejściowe, słupki 
i bramki przykasowe, 
przegrody, które spełnią 
wszystkie wymagania 
naszych klientów.
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3 4

5

4   Konfiguracja podwójnego wejścia lub wyjścia z barierą środkową     5   System prowadzenia

1   Pojedyncza bramka elektryczna     2   Podwójna bramka elektryczna     3   Ścianka działowa     
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Wyjątkowe wnętrza sklepu pod 
szyldem firmy Gondella

W świecie, w którym coraz więcej osób decyduje się na sprzedaż i zakupy online, 

tradycyjne sklepy muszą się wyróżniać. Gondella to najlepszy partner dla tych, którzy 

chcieliby zachwycić swoich klientów: oferujemy nie tylko przemyślane rozwiązania, ale 

także ściśle współpracujemy z klientem, by uzyskać najlepszy efekt wizualny i rezultat 

biznesowy. 

          Każdy projekt jest wyjątkowy. Skontaktuj się z nami, aby omówić swój projekt.
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gondella.com

Belgia

Oude Eedstraat 3A 

9810 Nazareth 

Tel.: +32 9 385 51 26

info@gondella.com

Republika Czeska

Říkov 266

552 03 Česká Skalice

Tel.: +420 491 401 211

info@gondella.cz

Hiszpania

Calle Sindicalismo 9

28906 Getafe, Madrid 

Tel. : +34 914 100 211  

info@gondella.es


