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O společnosti Gondella

SKUPINA GONDELLA GROUP

Mimořádný zážitek 
z nakupování začíná 
s Gondellou.

Zkuste zapůsobit na 
smysly nakupujících 
něčím nečekaným.

Pro mnoho zákazníků představuje návštěva 

kamenné prodejny hobbymarketu dokonalou 

příležitost získat radu a inspiraci. Ať už jde 

o domácí kutily nebo profesionály, musí jim být 

poskytnut dobrý přehled o sortimentu, který 

nabízíte. Gondella nabízí různorodou řadu 

prodejního vybavení pro hobbymarkety, takže 

máme dokonalé řešení pro každou položku 

Vašeho sortimentu.

Jsme to, co tvoříme se svými zákazníky. Svým 

přístupem s orientací na zákazníka už od 

roku 1965 zajišťujeme spokojenost prodejců 

i zákazníků.

Jako partner, který poskytuje kompletní služby, 

chceme prostředí ve Vaší prodejně posunout na 

novou úroveň prostřednictvím rozsáhlé nabídky 

kvalitních regálových systémů, prezentačních 

jednotek, pokladních boxů a nábytku na míru. 

Společně upravíme prodejní prostor tak, aby 

skutečně vynikal. Pokud tedy chcete bezstarostné 

řešení, s námi jste ve správných rukách.
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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 
Produktový vývoj 
a prototypy 

Gondella klade důraz na elegantní design a ino-

vativní 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.

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 technických designérů, zkušených 

inženýrů a montážníků. 

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 nejrychlejší a co nejméně zatěžující, čímž 

zajistíme, že bude prodejna mimo provoz po co 

nejkratší dobu. 

Flexibilita a rychlost

Postaráme se o 
všechno, co souvisí 
s vybavením Vašeho 
hobbymarketu, abyste 
se mohli soustředit 
na to, co je opravdu 
důležité: provozování 
výdělečného podniku.
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Osvětlení

Regály, nábytek a displeje

Poskytněte zákazníkům realistickou ukázku 
toho, jaké prostředí mohou vytvořit s kompletně 

rozsvícenou a úhlednou prezentací osvětlení.
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Oddělení osvětlení vytváří ve Vašem 

obchodu jedinečné a příjemné pro-

středí, funkčně i esteticky. 

Vystavte světla všech cenových kate-

gorií a stylů: od klasických, venkov-

ských a moderních po ta designová. 

Díky vybavení od společnosti Gondella 

jsou prezentována všechna světla 

a příslušenství tak, aby mohli zákazníci 

načerpat co nejvíc inspirace.

Prosvětlete 
si prodejnu

Osvětlení

Využijte výhody naprosté flexibility. Umístěte stolní lampičky 
na polici, kterou můžete libovolně zasadit do lamel. Díky 
integrovaným zásuvkám jsou kabely a zástrčky pěkně skryty.
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Kompletně rozsvícený stojan umožňuje tu nejrealističtější 
prezentaci produktů. Zajistěte, aby byl sortiment uspořádaný 
a zároveň na dosah ruky tak, že do horní části umístíte 
inspirativní prezentaci a dolů police na zboží.  

Osvětlení
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4

Osvětlení

Příklady 
sestav
Nástěnná a stropní světla, 
stojací lampy, lustry, bodová 
světla, LED svítidla atd.
Proveďte své zákazníky 
rozsáhlou nabídkou 
sortimentu s využitím 
rozsvícené prezentace, 
která jim poskytne 
realistický dojem 
z toho, jaké prostředí 
světlo vytvoří.

3

1

Variabilní
Osvětlení a příslušenství je 
možné vystavit různě, například 
zavěšené, stojící, na policích, 
v krabicích atd.

Příslušenství
Naše modulární příslušenství 
zajišťuje praktické uspořádání 
polic a podporuje doplňkový 
prodej: úhledná prezentace 
svítidel, která dokáže 
inspirovat zákazníky.

Drátěné zastřešení
Ideální řešení, jak vystavit svítidla 
přehledně a přitom realisticky.

Úpravy
K dispozici je řada možností jak 
rozměrů, tak i barevného provedení, 
příslušenství a povrchových úprav.

1   Přístěnná jednotka s drátěným stropem     2   Přístěnná jednotka s policemi zasazenými do lamel

3   Přístěnná jednotka s háky a nápisem     4   Drátěný strop na fixaci osvětlení 
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Elektro a 
železářské zboží

Regály, nábytek a displeje

Se systémy společnosti Gondella lze optimálně 
uspořádat různorodý sortiment železářského zboží 

a elektroinstalačního materiálu a poskytnout tak 
nakupujícím dobrý přehled všeho nabízeného.
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Upevňovací a spojovací materiál je mnoha různých tvarů 
a velikostí. Proto se vždy důsledně promýšlí prezentace 
vhodná pro konkrétní situaci, která bude vyhovovat prodejcům 
i nakupujícím. 

Elektro a železářské zboží

Šrouby, dveře a kliky, zásuvky, spínače, 

prodlužovací kabely, elektroinstalační 

krabice, vruty, zástrčky nebo role kabelů... 

vystavení rozmanitého zboží v oddělení 

železářství a elektroinstalace je vždy 

velká organizační výzva. 

Praktické příslušenství jako háčky, drátěné 

koše a dělítka umožňují obchodníkům 

vystavit na každém metru maximální 

množství zboží. I nejnižší polici lze nahradit 

košem, který se vejde mezi nohy regálu 

a nabídne dodatečný prostor navíc.

Zajištění 
dobré 
organizace

1918



Elektro a železářské zboží
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Použitím praktických drátěných košů můžete vytvořit 
odlehčenou a projasněnou prezentaci. Nahraďte nejnižší 
police košem nebo zásuvkou, které se vejdou mezi nohy, 
a získejte tak navíc další úložný prostor.

Elektro a železářské zboží
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Extra úložný prostor
Nejnižší polici lze nahradit 
košem, který se dokonale 
vejde mezi nohy regálu.

Orientace
Nápisy na stranách nebo v horní části 
regálu informující o zboží nebo uličce 
usnadňují orientaci v prodejně.

Dělítka
Malé položky lze vystavit na 
standardní, nakloněné polici 
s kovovými dělítky, aby bylo 
zboží uspořádané. Můžete 
umístit sortiment různých 
výšek počínaje od jednoho 
centimetru.

Informační panely
Malé panely s informacemi 
o zboží pomáhají nakupujícím 
správně se rozhodnout.

Elektro a železářské zboží

1

Příklady 
sestav
Regály Gondella lze 
sestavit v různých 
konfiguracích, které 
nabízejí neomezené 
možnosti prezentace 
veškerého zboží 
v oddělení železářství 
a elektroinstalace.

Příslušenství
Je k dispozici příslušenství 
pro vystavení každé položky, 
a to bez ohledu na tvar nebo 
velikost. 

Drátěné koše
Využijte drátěné koše 
a praktická dělítka, aby 
celková prezentace působila 
lehkým dojmem. 

Flexibilita
Maximální využití prostoru 
pro umístění zboží a flexibilita 
pro rozvržení polic.

Nosnost
Bezpečný a stabilní systém 
s výjimečnou nosností.

1   Přístěnná jednotka s příslušenstvím velká
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4

2

Elektro a železářské zboží

3 5

2   Přístěnná jednotka s vitrínou na vybavení pro chytrou domácnost     3   Přístěnná jednotka s příslušenstvím malá

4   Přístěnná jednotka se skleněnými vitrínami a skříňkou     5   Přístěnná jednotka na role kabelů
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Nářadí

Regály, nábytek a displeje

Vystavte veškeré nářadí zákazníkům 
na dosah ruky, aby si je mohli dobře 

prohlédnout, osahat a vyzkoušet.
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Od nejmenšího šroubováku po kom-

pletní pracovní stůl: máme vhodné 

police pro veškeré nářadí a elektrické 

nástroje.

Naše široká řada příslušenství za-

jišťuje optimální rozvržení vybavení. 

Pro zavěšení zboží nabízíme háčky, 

ale také speciální příčné profily, díky 

kterým lze zboží rozmístit libovolným 

způsobem.

Nářadí

Nářadí

Na výběr je několik typů prezentačních ramen.
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Každá prodejna je jiná. Gondella umí vyrobit jedinečné volně 
stojící displeje i na míru připravené koncepty jednotlivých 
sekcí v rámci prodejny k propagaci konkrétní značky.

Nářadí
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Nářadí

Prezentační ramena
Připevněte nářadí na prezentační 
ramena, aby si mohli zákazníci 
vzít produkty do ruky.

Informace o zboží
Přidejte ke každému nářadí 
dodatečné informace. 

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

Prostorová optimalizace
Maximální využití prostoru 
pro umístění zboží a větší 
flexibilita pro rozvržení polic, 
aby se minimalizoval nevyužitý 
prostor mezi policemi.

Kompatibilita 
Hladké propojení se všemi 
modulárními jednotkami 
a příslušenstvím Gondella, 
včetně možnosti použití 
standardních nebo 
elektronických cenovek. 

Nářadí

1

Příklady 
sestav
Každý metr čtvereční 
je důležitý. Využijte 
dostupnou prodejní 
plochu optimálně 
s chytrým vybavením, 
které dává důraz na 
orientaci na zákazníka 
a přehlednou 
prezentaci. 

Bezpečnost
Nechte všechny strany otevřené 
a přístupné nebo přidejte 
skleněnou vitrínu, ve které 
můžete zamknout cenné zboží.

1   Gondola s prezentačními rameny a čely
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2

3

Nářadí

2   Přístěnná jednotka s nářadím na předním panelu     3   Gondola s prezentačními rameny     4   Přístěnná jednotka s příslušenstvím

     5   Přístěnná jednotka s lamelami a perforovaným zadním dílem     6   Přístěnná jednotka se skleněnou vitrínou

5 6

4
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Sanitární a 
instalatérské 

zboží

Regály, nábytek a displeje

Pro prezentaci objemného a těžkého vybavení je 
nutná vhodná platforma. Pro sanitární vybavení je 

tedy důležité investovat do vysoce kvalitního řešení, 
které je praktické a současně vzbuzuje pocit jistoty. 
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Inspirujte nakupující realistickou prezentací, která vypadá 
jako doma v bytě. Zásuvky jsou integrovány v zadních dílech 
a vyztužené lamely drží závěsné skříňky do koupelny. 

Sanitární a instalatérské zboží

Rackový systém společnosti Gondella 
je plně modulární a ideální pro skla-
dování a vystavování rozměrnějších 
nebo těžších produktů až do 6 m 
výšky. Může jít například o koupel-
nový nábytek, vany, sprchové 
vaničky, umyvadla, dřezy nebo WC. 

Rackový systém nejen že dobře vypa-
dá, ale lze jej také snadno přizpůsobit 
pro požadovaný účel, a proto se často 
využívá k flexibilnímu vystavení sani-
tárních produktů.

Věděli jste, že gondoly lze snadno inte-
grovat do racku? Gondola poskytuje 
dostatečnou stabilitu, takže nejsou nut-
né žádné další diagonální ani spojovací 
nosníky, díky čemuž působí prezentace 
jednolitým dojmem.

Až do 
výšky 6 m

4140



Sanitární a instalatérské zboží

Pro instalatérské zboží se využívají drátěné koše s dělítky, které 
lze podle polohy v racku stohovat na sebe nebo zavěsit. Tato 
dělítka jsou k dispozici v různých šířkách, výškách i hloubkách.
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Typy vodovodních baterií 
Kuchyňské, vanové nebo umyvadlové 
baterie? K dispozici je prezentace pro 
každý typ. 

Sanitární a instalatérské zboží

Příklady 
sestav
Při výběru prodejního 
vybavení pro oddělení 
sanitárního a instalatérského 
zboží je nutné brát v úvahu 
mnoho aspektů. My ovšem 
máme interně k dispozici 
všechny nástroje potřebné k 
vytvoření funkční a atraktivní 
prezentace, a to bez ohledu 
na velikost a hmotnost zboží, 
které chcete vystavit.  

1

1   Gondola s čely pro různé prezentace baterií     2   Přístěnná jednotka s lamelami a skleněnou vitrínou 

3   Prezentace koupelnového nábytku

2

3

Čela gondol
Chytrým využitím čel gondol lze vést 
zákazníky, upoutat jejich pozornost 
a podpořit doplňkový prodej.

Informace o produktech 
Vysvětlete rozdíly mezi 
bateriemi pomocí užitečných 
informačních karet přímo 
u zboží.
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7   Prezentace van na racku     8   Prezentace WC na racku     9   Prezentace závěsných WC na racku 

4   Gondola se zaoblenými boky pro příslušenství     5   Prezentace sprchových vaniček na racku     6   Prezentace umývadel na racku

5

64

8

Sanitární a instalatérské zboží

9

7
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Podlahové 
krytiny a obklady

Regály, nábytek a displeje

Estetické i funkční – oslovte zákazníky 
prezentacemi podlahových krytin a obkladů, 

které je budou inspirovat.
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Gondella spojila vynikající funkčnost 

s krásným vzhledem a vyvinula kolekci 

prodejního vybavení k  prezentaci 

všech typů podlahových krytin, 

jako jsou dlaždice, dřevěné podlahy, 

laminátové podlahy, soklové lišty atd.

Díky rozmanitosti rozměrů a nosností 

ve spojení s širokou řadou příslušenství 

a barev jsou naše systémy ideální 

pro prezentaci podlahových krytin 

a obkladů.

Dlaždice a 
podlahové 
krytiny

Podlahové krytiny a obklady

Praktický prostor pro uložení skladových zásob přímo u zboží. 
Společně nacházíme to nejpraktičtější řešení, abychom co 
nejlépe využili prodejní prostor.
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Podlahové krytiny a obklady

5352



Podlahové krytiny a obklady

S naším praktickým 
vybavením pro vystavení 
podlahových krytin, 
obkladů a dlaždic hrají 
v prezentaci hlavní roli 
vzorky. Tyto produkty 
by se měly vystavovat 
ve skutečné velikosti, 
aby si zákazníci mohli 
udělat realistickou 
představu o tom, 
jak budou vypadat u nich 
doma.

Opravdu velké vzorky
Vystavte vzorky ve skutečné 
velikosti, aby se zákazníci mohli 
lépe rozhodnout.

Modulární
Tento modulární stojan na podlahy je 
k dispozici v modulárních systémech 
s 2 m nebo 3 m šířkou a lze jej upravit 
podle potřeb konkrétní prodejny.

Moderní design
Elegantní a téměř neviditelná struktura 
systému zajišťuje moderní prezentaci.

Robustní
Můžete si vybrat z široké 
řady rozměrů a nosností.

Zásoby zboží
Zásoba zboží je vždy po ruce, ať už na 
paletách nebo v krabicích. Jako doplněk 
lze přidat na přední stranu dveře se 
vzorky, když potřebujete více prostoru na 
vzorky nebo chcete zakrýt zásoby zboží.

Příklady 
sestav

1   Velká prezentace podlah

Až do výšky 6 m
Modulární systém lze sestavit až 
do 6 m výšky, aby byl optimálně 
využit dostupný prostor.

1

Nakloněná prezentace na vzorky
Nakloněné vzorky si mohou zákazníci 
lépe prohlédnout zblízka a osahat.  
Vodorovnější prezentace také 
představuje podlahy realističtějším 
způsobem.
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3

4

2

5

Podlahové krytiny a obklady

9

4   Modulární přístěnná jednotka     5   Modulární prezentační stěna

2   Kompaktní prezentace podlahových krytin     3   Rack na jednotlivá balení obkladů     
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Dřevo a stavební 
materiál

Vysoce flexibilní regálové systémy pro různé typy 
rozměrnějších nebo těžších stavebních materiálů.

Regály, nábytek a displeje
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Prezentace stavebních materiálů 

v maloobchodním prostředí před-

stavuje zajímavou výzvu: je třeba 

upoutat pozornost zákazníků, efek-

tivně demonstrovat kvalitu zboží 

a vystavit kompletní sortiment. 

Díky spolehlivosti našich produktů 

si můžete být jistí, že si naše stojany 

poradí s manipulací ze strany zákaz-

níků a že jsou vždy splněny požadavky 

na pevnost a nosnost.

Dřevo a stavební materiál

Zpevněné stojany na dveře s integrovanými závěsy jsou 
připraveny na neustálou manipulaci ze strany zákazníků. 
Zákazníci se mohou s dveřmi seznámit a získat dobrou 
představu o tom, jaké je jejich každodenní používání.

Upoutejte 
pozornost

6160



Dřevo a stavební materiál

Od standardní kovové sestavy ve více 

než 200 barvách po extra robustní 

rack s integrovanou gondolou: vy-

berte si takové provedení, které bude 

stavební materiály prezentovat tím 

nákladově nejefektivnějším způsobem. 

Vyberte 
si

6362



Nakloněné police zabraňují pád delšího zboží. A integrovaná 
dělítka zajišťují, že je vše uspořádané.

Dřevo a stavební materiál

6564
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Dřevo a stavební materiál

Příklady 
sestav
Ať už je zákazník domácí 
kutil nebo profesionální 
stavař, výběr stavebních 
materiálů v obchodě by 
měl probíhat maximálně 
hladce.

Až do výšky 6 m
Díky našemu robustnímu 
rackovému systému 
můžete vystavovat zboží 
až do 6 m výšky.

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

Přístup
Snadný přístup, aby bylo možné 
uložit zásoby zboží na palety.

Integrovaná přístěnná jednotka
Přístěnné jednotky lze snadno 
integrovat. Jednotka poskytuje 
dostatečnou stabilitu, takže nejsou 
nutné žádné další diagonální ani 
spojovací příčníky, díky čemuž působí 
prezentace jednolitým dojmem.

Možnost úprav
Černá nebo bílá? Dřevěné provedení s OSB? Lze zvolit 
libovolnou povrchovou úpravu, protože naše prodejní 
vybavení můžeme nakonfigurovat na míru přesně 
podle požadavků.

 1   Rack s jednou vestavěnou přístěnnou jednotkou

Modulární
Náš všestranný modulární 
systém je snadné sestavit a při 
změnách v prodejně jej lze také 
rozšířit a prodloužit. 

1
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Dřevo a stavební materiál

5

3 4

 5   Prezentace na velké dřevěné desky a dveře 

2    Rack na dlouhé zboží     3   Jednostranná SPRL na dlouhé položky     4   Dvoustranná SPRL na dlouhé zboží

2
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Barvy a 
dekorace

Regály, nábytek a displeje

Dejte kreativitě a inspiraci volný průběh v chytře 
vyvedeném oddělení barev a bytových dekorací.

7170



Naše systémy pro vybavení obchodů 

Vám pomohou vytvořit v oddělení 

barev a dekorací útulné, barevné 

prostředí. 

Závěrečné 
doladění

Barvy a dekorace

Nakloněné police jsou v oddělení barev extra užitečné: když 
se z police sundá jedno balení, zboží automaticky sklouzne 
dopředu, takže bude čelní strana doplněna bez nutnosti 
následné úpravy obsluhou.
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Barvy a dekorace
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V horní části stojanu lze vystavit velké množství barevných 
vzorků. Zákazníci tak budou mít rychle přehled o celé 
nabídce barev.

Barvy a dekorace
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Barvy a dekorace

Příklady 
sestav

Když si domácí kutilové 
chtějí zdokonalit svůj 
domov, oceňují trochu 
pomoci a inspirace. 
Jasná prezentace 
umožní zákazníkům 
snadno najít design 
nebo barvu, která 
odpovídá jejich vkusu.

3

4

2

5

1   Přístěnná jednotka s ubrusy v rolích na posuvných rámech     2   Přístěnná jednotka s tapetami na ramenech     

     3   Přístěnná jednotka na ubrusy v rolích     4   Přístěnný regál na fólie v rolích     5   Přístěnná jednotka fólie v rolích

Řezačka
Díky integrované, mobilní 
řezačce je pro zákazníky 
řezaní na požadovaný 
rozměr hračkou.

Role
Možnost přidat modulární systém 
na role až do šíře 1,6 metru.

Posuvné rámy
Praktické řešení pro vystavení široké 
nabídky ubrusů na malé ploše.

1

7978



7

6

Barvy a dekorace

9

8

6   Přístěnná jednotka, nakloněné police na vystavení barev     7   Přístěnná jednotka s nápisem

     8   Přístěnná jednotka na spreje     9   Prezentace barev se vzorky na dvířkách
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Zahrada

Regály, nábytek a displeje

Flexibilní řešení k prezentaci kompletního 
sortimentu pro zahradu.
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Zahrada

Když lidé v hobbymarketu vstoupí 

do zahradního centra, okamžitě se 

uvolní. Nakupování tohoto typu zboží 

vyvolává pocit pohody. 

Vystavte produkty v příjemné atmo-

sféře se správným nábytkem a sti-

mulujte prodej. Rack nebo gondolu lze 

kreativním způsobem doplnit spoustou 

příslušenství.

Zahrada

Naše dělicí tyče zajišťují úhlednou prezentaci rýčů, lopat a dalšího 
zahradního vybavení. Tuto visací prezentaci můžete dole doplnit 
protiskluzovými rohožemi.
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Zahrada

Příklady 
sestav
Stabilita a nosnost 
našeho systému 
umožňuje našim 
klientům prezentovat 
široký sortiment 
zahradního vybavení 
na malé ploše: je to 
praktické a současně 
i prostorově úsporné.

Bezpečnost
Vyšší lem police zabraňuje sklouznutí 
strojů. Umožňuje také přidat 
dodatečné informace o zboží. 

Více prostoru
Další prostor na příslušenství. 

Jednolitá prezentace  
Díky tomu, že nejsou použity přední 
stojiny, je zajištěna otevřená a jednolitá 
prezentace.

Zásoby zboží
Přímý přístup k uspořádanému zboží 
na paletách nebo krabicích je praktický 
pro personál i zákazníky.

Náklon
Zákazníci si mohou zboží osahat 
a blíže se s ním seznámit. 
Nakloněná prezentace v úrovni 
očí pomáhá prohlédnout 
si každý detail.

1

1   Dvoustranná prezentace sekaček 
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Zahrada

7

5

3

6

    5   Standardní přístěnná jednotka na rostliny     6   Rack na drátěný plot     7   Jednotka na sáčky se semínky

3   Prezentace nůžek na křoviny a živé ploty     4   Přístěnná jednotka na zavěšení zahradního nářadí 

     2   Jednostranná prezentace sekaček     

2

4
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Pokladní boxy 
a naváděcí 

systémy

Řešení pro front-end

Ve spolupráci s Vámi najdeme dokonalé rozvržení, 
abychom v prostoru front-end dosáhli hladké 

a intuitivní průchodnosti pro zákazníky. 

9190



Naše naváděcí systémy a všestranná 

řešení pro pokladny zanechají u zá-

kazníků při jejich odchodu z prodejny 

pozitivní poslední dojem.

Gondella má širokou nabídku techno-

logicky vyspělých modulárních řešení 

pokladních boxů a samoobslužných 

pokladen, která přispívají k hladké 

cirkulaci zákazníků v prodejně a mini-

malizují tvorbu front. 

Vyberte si z široké řady specifikací 

a doplňků, včetně různých rozměrů 

a barev, délek pásů, příslušenství, 

vybavení pro impulzivní nákupy, 

technologií pro zamezení krádežím, 

systémů pro práci s hotovostí atd.

Oběh 
zákazníků 
v prodejně

Pokladní boxy a naváděcí systémy

Udělejte skvělý první dojem s přívětivými vchodovými systémy, 
které působí otevřeně a bez bariér. Prostřednictvím různých 
modelů přepážek a pokladních zábran lze navádět a dodat 
prodejně efektivní strukturu.
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Pokladní boxy a naváděcí systémy

Využijte výhod velké flexibility pokladních systémů, které jsou 
nezávislé na hardwaru: vyberte si preferovaného dodavatele 
hardwaru, a když se na trhu objeví nová technologie, libovolně 
prostor front-end přizpůsobte.
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Pokladní boxy a naváděcí systémy

Příklady 
sestav
Využijte široké nabídky 
řešení pokladních boxů 
a možnosti přizpůsobení 
na míru s ohledem 
na hladký pohyb 
zákazníků v obchodě. 
Samoobslužné pokladny 
do menších obchodů a 
modulární pokladní boxy 
pro obchody větších 
formátů.

3   Pokladna SLIM SCO standardní rovná malá     4   Pokladna s deskou SLIM SCO     5   Pokladna Element NG

1   Pokladna Element BS     2   Pokladna SLIM SCO s ohybem

3 42

5

Praktická zvedací 
část, aby obsluha mohla 
vystoupit z boxu a 
naskenovat zboží přímo z 
košíku.

1 Pokladní pás pro 
zvládnutí těžkých a 
dlouhých produktů.Místo na počítač a tiskárnu 

usnadní bezprostřední 
vytisknutí faktur pro zákazníky 
z firem.

Prostorná pracovní plocha s 
ohledem na ergonomii.
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Pokladní boxy a naváděcí systémy

S radarovým dálkovým ovládáním  
pro automatické otevírání a zavírání bran.

Rychlá a snadná instalace.

Samostatný provoz v případě 
chybových zpráv.

Opatřeno zvukovým signálem
pro případ panické situace.

Nastavení režimu paniky pro aktivaci 
režimu paniky je nutný jen 5 kg tlak.

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

9   Konfigurace s dvojitým vchodem nebo východem a středovou zábranou     10   Naváděcí zábrana 

6   Jednoduchá elektrická brána     7   Dvojitá elektrická brána     8   Přepážková stěna

7

8 9

10

6
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Informace 
a recepce

Pokud je na to prostor, prodejna může být 
v rámci poskytování zákaznických služeb 

vybavena pulty, které slouží k asistenci, 
vyzvedávání zboží nebo jako informace.

Řešení pro front-end

101100



Asistence, místo  pro vyzvednutí zboží 

nebo informační pult.

Pulty lze nakonfigurovat podle konkrét-

ních požadavků a v případě potřeby 

mohou nabízet i místo na sezení. Kom-

binací materiálů a barev je možné sla-

dit vzhled se stávající značkou nebo 

prodejnou.

Zákaznické 
služby

Informace a recepce

Slaďte vzhled stanoviště pro míchání barev se zbytkem 
prodejny a vytvořte jednu celistvou prezentaci. 
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Informace a recepce

1

Příklady 
sestav

2

3

4

Vyberte si provedení 
s optimálním využitím 
prostoru, které bude 
zabírat co nejméně 
prodejní plochy.

Lamely
Zvolte hladké panely nebo lamely 
a přidejte extra příslušenství, jako 
jsou například držáky na letáky.

Dřevěná povrchová úprava
Dřevěná povrchová úprava dodává 
nábytku dokonalý vzhled. 

Různé rozměry
Vybavení lze vytvořit přesně na míru, 
protože šířky a hloubky lze zcela 
přizpůsobit potřebám klientů.

Vnitřní uspořádání
Díky policím a zásuvkám nebude 
pult přeplněný. Do pultu v oddělení 
barev můžete přidat vybavení pro 
míchání barev.

Úpravy
Díky neomezeným možnostem 
v oblasti barev a povrchových úprav 
můžete vytvořit požadovaný vzhled, 
aby pult dokonale ladil s regály 
a zbytkem interiéru prodejny.

3   Rohový pult     4   Pult s policemi na brožury

1   Pult se 4 stěnami s dřevěnou deskou     2   Standardní pult

Nárazník 
Lze použít nárazníky, které ochrání pult 
před poškozením způsobeným nárazy 
nákupními vozíky.
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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.



Belgie

Oude Eedstraat 3A 

9810 Nazareth (Eke)

Tel. : +32 9 385 51 26

info@gondella.com

Česká republika

Říkov 266

552 03 Česká Skalice

Tel. : +420 491 40 12 11

info@gondella.cz

Iberský poloostrov

Calle Sindicalismo 9

28906 Getafe, Madrid, Španělsko  

Tel. : +34 914 100 211   

info@gondella.es gondella.com


