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Over Gondella

GONDELLA GROUP

Een buitengewone 
winkelervaring begint 
bij Gondella.

Prikkel de zintuigen 
van uw klanten met 
een memorabele 
winkelinrichting.

Veel klanten zien een bezoek aan een fysieke 

DHZ-winkel als de perfecte gelegenheid om 

advies en inspiratie op te doen. Of ze nu een 

enthousiaste doe-het zelver of een professional 

zijn, ze moeten een goed overzicht kunnen 

krijgen van heel uw assortiment. Gondella biedt 

daarom een gevarieerd en divers aanbod aan 

winkelinrichtingen aan, speciaal voor doe-het-

zelfzaken. Zo hebben we voor de presentatie 

van elk specifiek artikel in uw gamma de perfecte 

oplossing voor handen.

We zijn wat we met onze klanten creëren, ons 

klantgerichte DNA zorgt sinds 1965 voor tevre-

den retailers en tevreden eindklanten.

Wij trachten onze klanten te ontzorgen met onze 

expertise en ons uitgebreid assortiment aan 

kwalitatieve winkelrekken, displays, kassa’s en op 

maat gemaakte meubels. Zo creëren we steeds 

een winkelinrichting die echt opvalt en past bij uw 

merk. Bij ons bent u in de goede handen voor een 

zorgeloze aanpak.

54



Onze diensten

All inclusive leverancier

Gondella, de betrouwbare 
partner voor uw 
winkelinrichting

Volledig op uw maat

Van design tot plaatsing: Gondella werkt 

uw project nauwgezet uit van A tot Z, 

steeds met oog voor detail. Profiteer van de 

hoogste kwaliteitsnormen en ons uitgebreid 

productassortiment. Samen creëren we precies 

de winkelinrichting die u zoekt.

Onze modulaire winkelinrichtingen en rekkensys-

temen kunnen eenvoudig aangepast worden 

aan uw wensen. Zo hebben we een ruime keuze 

aan materialen, kleuren en accessoires beschik-

baar. Daarnaast, dankzij het feit dat onze rekken 

eenvoudig opgesteld, aangepast en verplaatst 

kunnen worden, groeien onze oplossingen letter-

lijk ‘mee’ met de veranderende behoeften van 

uw winkel of merk.

Kwaliteit & 
betrouwbaarheid 

Productontwikkeling & 
prototyping 

Gondella heeft een passie voor strak design en 

innovatieve technologie. We kiezen er dan ook 

heel bewust voor om zelf onze retailmeubels en 

winkelrekken in-house te produceren.  Bovendien 

zijn onze winkelrekken TÜV-gecertificeerd: 

ze  garanderen de beste kwaliteit tegen een 

optimale prijs.

Bij Gondella begint productontwikkeling bij u.  

Ons toegewijde team van ervaren ontwerpers, 

ingenieurs en installateurs staat tot uw 

beschikking. Wij werken met u samen om het 

juiste evenwicht te vinden tussen esthetiek, 

functionaliteit en kosten. 

Internationale capaciteit

Dankzij onze verschillende productiesites 

doorheen Europa en ons uitgebreid netwerk 

aan partners, leveren en installeren wij vlot 

winkelconcepten in heel Europa en daarbuiten. 

Hoe groot of complex de roll-out van uw project 

ook is, wij zoeken samen met u naar de beste 

oplossing.

Retail is allesbehalve een exacte wetenschap, 

ook wij weten dit. Gondella past zich snel aan 

aan veranderingen en zorgt voor een snelle 

doorlooptijd  van uw verbouwingsproject. 

Wij streven ernaar onze plaatsingen zo snel 

en moeiteloos mogelijk te laten verlopen. Zo 

wordt  de sluitingstijd van uw winkel tot een 

minimum beperkt. 

Flexibiliteit & snelheid

Wij zorgen voor alles 
wat te maken heeft 
met de inrichting van 
uw DHZ-zaak. Zo kan 
u zich concentreren 
op wat echt belangrijk 
is: het runnen van een 
succesvol bedrijf.
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Verlichting

Winkelrekken, meubels & displays

Geef uw klanten een realistische indruk van de sfeer 
die zij thuis kunnen creëren, met volledig verlichte 

en netjes gepresenteerde verlichtingsdisplays.
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De verlichtingsafdeling creëert 

een unieke en warme sfeer in uw 

winkel en dient zowel functioneel 

als esthetisch ingericht te worden. 

Zet verlichtingsarmaturen in alle 

prijsklassen en stijlen in de kijker: 

van klassiek, landelijk en eigentijds 

tot design. De Gondella-presentaties 

tonen alle armaturen en accessoires 

op een overzichtelijke en aantrekke-

lijke manier, om zo uw klanten maxi-

maal te kunnen inspireren.

Speel 
met licht

Verlichting

Profiteer van totale flexibiliteit qua presentatie. Plaats bijvoorbeeld 
tafel- of bureaulampen op een verplaatsbare steun die op 
lamellen gemonteerd is. De geïntegreerde draaddoorgangen 
houden kabels en stekkers netjes uit het zicht.
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Een volledig verlichte display geeft de meest realistische 
presentatie van uw producten. Hou uw voorraad netjes 
georganiseerd en binnen handbereik, door inspiratiezones 
hogerop te combineren met legplanken met stock onderaan. 

Verlichting
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Verlichting

Voorbeeld-
samenstellingen

Wand- en plafond-
armaturen, vloerlampen, 
hanglampen, spots, 
LED-lampen enz.
Leid klanten door uw 
breed assortiment met 
een verlichte presentatie. 
Zo krijgen ze meteen 
een realistische 
indruk van de sfeer 
die licht kan creëren.

3

1

Veelzijdig
Verlichting en accessoires 
kunnen op allerlei manieren 
gepresenteerd worden, 
zoals hangend, staand, op 
legplanken, in dozen, enz.

Accessoires
Onze modulaire accessoires 
zorgen voor een praktische 
indeling van de legplank 
en bevorderen onder 
meer cross selling. Uw 
verlichtingsarmaturen worden 
netjes gepresenteerd en blijven 
uw klanten inspireren.

Draadplafond
Ideaal om hanglampen georganiseerd 
en realistisch te tonen.

Op uw maat
Er zijn verschillende mogelijkheden 
qua maten, kleuren, accessoires en 
afwerkingen beschikbaar.

1   Muuropstelling met draadplafond     2   Muuropstelling met legplanken op lamellen

3   Muuropstelling met haken en communicatie     4   Draadplafondbrug
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Elektriciteit & 
ijzerwaren

Winkelrekken, meubels & displays

De oplossingen van Gondella organiseren een 
veelzijdig assortiment van ijzerwaren en elektrisch 

materiaal op de meeste overzichtelijke manier.
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Bevestigingsmateriaal en schakelaars zijn er werkelijk in alle 
soorten en maten. Net omdat deze afdeling zo'n uiteenlopend 
gamma omvat, wordt er steeds goed nagedacht over een 
presentatie op maat. We maken er steeds een efficiënte maar 
aangename winkelzone van, zowel voor u als voor uw klanten. 

Elektriciteit & ijzerwaren

Bouten, deurbeslag, stopcontacten, scha-

kelaars, verlengsnoeren, kabeldozen, 

schroeven, stekkers of kabelhaspels... het 

is altijd een organisatorische uitdaging 

om de grote verscheidenheid aan pro-

ducten van deze afdeling te presenteren. 

Echter met praktische accessoires zoals 

haken, draadmanden en scheidingen 

kunnen retailers een maximum aan 

producten per lopende meter uitstallen. 

Wist u dat bijvoorbeeld de basislegplank 

kan vervangen worden door een mand 

die tussen de voeten past? Zo win je nog 

meer ruimte in je winkelrek.

Organiseer 
en inspireer
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Elektriciteit & ijzerwaren
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Voeg handige draadmanden toe aan uw display om een lichtere 
uitstraling te bekomen. Vervang de basislegplank door een mand 
of lade die tussen de voeten past voor extra opbergruimte.

Elektriciteit & ijzerwaren
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Extra opbergruimte
De basislegplank kan vervangen 
worden door een mand die 
naadloos tussen de voeten past.

Oriëntatie
Communicatiebanners aan de 
zijkant of bovenkant met product- of 
ganginformatie maken een snelle 
oriëntatie in de winkel mogelijk.

Plaatscheidingen
Kleine artikels kunnen 
eenvoudig georganiseerd 
worden op een geïnclineerde 
legplank met metalen 
scheidingen. Verschillende 
hoogtes zijn mogelijk, 
beginnende vanaf slechts 1 cm.

Informatiepanelen
Kleine panelen met extra 
productinformatie helpen 
uw klanten de juiste 
beslissing te nemen.

Elektriciteit & ijzerwaren

1

Voorbeeld-
samenstellingen

De winkelrekken van 
Gondella kunnen op 
verschillende manieren 
geconfigureerd worden. 
Op deze manier creëren 
we onbeperkte 
presentatiemogelijkheden 
voor al uw ijzerwaren 
en elektrisch materiaal.

Accessoires
Ongeacht de vorm of grootte, 
er is steeds een passend 
accessoire beschikbaar om 
elk product op een geschikte 
manier te presenteren. 

Draadmanden
Voeg draadmanden en 
handige scheidingen toe om 
uw algehele presentatie een 
lichtere uitstraling te geven. 

Flexibiliteit
Maximale productplaatsing 
dankzij de flexibiliteit om uw 
legplanken te positioneren.

1   Muuropstelling met accessoires groot

Draagvermogen
Veilige en stabiele winkelrekken 
met een uitzonderlijk 
draagvermogen.
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2

Elektriciteit & ijzerwaren

3 5

2   Muuropstelling voor domotica met schuifraam     3   Muuropstelling met accessoires klein

4   Muuropstelling met glazen vitrines en kasten     5   Muuropstelling voor kabelhaspels
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Gereedschappen

Winkelrekken, meubels & displays

Plaats alle gereedschappen binnen handbereik van 
uw klanten. Zo kunnen ze de producten aanraken, 

uitproberen en van dichtbij onderzoeken.
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Van de kleinste schroevendraaier tot 

een volledige werkbank: wij hebben 

de geschikte winkelrekken voor alle 

elektrische toestellen en soorten 

gereedschap.

Ons breed assortiment aan accessoi-

res zorgt steeds voor een optimale 

indeling van de legplanken. Bijvoor-

beeld, voor hangende presentaties 

bieden wij haken maar ook speciale 

crossbaren aan die zorgen voor een 

flexible plaatsing van de producten.

Gereed-
schappen

Gereedschappen

U kunt kiezen uit verschillende soorten presentatiearmen om al 
uw gereedschappen aantrekkelijk te presenteren.
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Elke winkel is verschillend. Gondella creëert zowel unieke, 
vrijstaande displays als op maat gemaakte « shop-in-shop » 
concepten om een specifiek merk in de kijker te zetten.

Gereedschappen
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Gereedschappen

Presentatiearmen
Monteer uw gereedschap op een 
presentatiearm zodat de klanten 
de producten eens in hun handen 
kunnen vasthouden.

Productinformatie
Voeg extra productinformatie 
toe dicht bij elk gereedschap. 

Sterk 
De stijlen hebben een staaldikte van 
3 mm. Dit geeft de winkelrekken 
een ongeëvenaarde stabiliteit.

Ruimtebesparend
Maximale productplaatsing 
dankzij de flexibiliteit om uw 
legplanken te positioneren. 
Zo beperkt u eventuele 
verloren ruimte tussen 
de legplanken.

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

Gereedschappen

1

Voorbeeld-
samenstellingen

Elke vierkante meter telt. 
Gebruik de beschikbare 
verkoopruimte optimaal 
met slim en klantgericht 
winkelmeubilair.

Veiligheid
Hou de voorkant van uw 
meubel open en toegankelijk 
of kies net voor een glazen 
schuifraam om waardevolle 
voorraad veilig weg te bergen.

1   Gondel met presentatiearmen en kopstelling
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3

Gereedschappen

5 6

2   Muuropstelling met gereedschap op deuren     3   Gondel met presentatiearmen     4   Muuropstelling met accessoires    

     5   Muuropstelling met lamellen en perfo-ruggen     6   Muuropstelling met vitrines

4
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Sanitair & 
loodgieterij

Winkelrekken, meubels & displays

Grote en zware items vereisen passende displays. 
Voor deze producten is het extra belangrijk om te 

investeren in hoogwaardige oplossingen, die zowel 
gebruiksvriendelijk als ook zeer veilig zijn. 
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Een realistische display kan klanten inspireren door hen 
een idee te geven van hoe het product er in het echt uitziet. 
Draaddoorgangen worden geïntegreerd in de rug van het 
meubel, en op de versterkte lamellen kunnen hangende 
badkamerkasten bevestigd worden. 

Sanitair & loodgieterij

Het racksysteem van Gondella is volledig 
modulair, ideaal voor het uitstallen 
van grotere of zwaardere producten 
tot wel 6 meter hoog. Denk maar 
aan badkamermeubels, badkuipen, 
douchebakken, lavabo's en toiletten. 

De racks ogen niet alleen mooi, ze kunnen 
ook makkelijk naar uw wensen aangepast 
worden. Door de flexibiliteit van modulaire 
winkelrekken goed te benutten, kunt u een 
unieke en aantrekkelijke display creëren 
die klanten inspireert om uw sanitaire 
producten te bekijken en te overwegen.

Wist u dat gondels gemakkelijk in een rack-
opstelling geïntegreerd kunnen worden? 
De gondel biedt voldoende stabiliteit, 
waardoor er dus geen extra diagonalen 
of verbindingsbalken nodig zijn. Op die 
manier wordt een mooie, doorlopende 
presentatie gecreëerd.

Tot 6 meter 
hoog
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Sanitair & loodgieterij

Voor de accessoires kunnen bijvoorbeeld stapelbare of 
hangende draadmanden met scheidingen gebruikt worden. 
Deze manden zijn steeds verkrijgbaar in verschillende 
breedtes, hoogtes en dieptes.

4342



Kraantypes 
Keuken-, bad- of lavabokranen? Er is 
een presentatie voor elk type voor 
handen. 

Sanitair & loodgieterij

Voorbeeld-
samenstellingen

Sanitair en loodgieterij 
brengt vele facetten van 
winkelinrichting samen. 
Ongeacht de grootte 
of het gewicht van het 
product, wij hebben alles 
in huis om zowel een 
functionele als mooie 
presentatie te creëren.  

1

1   Gondel met kopstellingen voor verschillende kraanpresentaties     2   Muuropstelling met lamellen en schuifraam 

3   Presentatie van badkamermeubilair

2

3

Kopstellingen 
Het gebruik van kopstellingen 
trekt de aandacht van de klant 
en bevordert cross selling.

Communicatie 
Leg de verschillen 
tussen de kranen uit 
met behulp van handige 
informatiekaartjes bij 
de producten.

4544



7   Badkuipen presentatie op rack     8   Toiletten presentatie op rack     9   Inbouwtoiletten presentatie op rack 

4   Gondel voor accessoires met afgeronde eindes     5   Douchebakken presentatie op rack     6   Lavabo's presentatie op rack

5

64

8

Sanitair & loodgieterij

9

7
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Vloeren & 
tegels

Winkelrekken, meubels & displays

Esthetisch en toch functioneel, maak 
indruk op uw klanten met vloer- en 

tegelpresentaties die inspireren.
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Door performantie en schoonheid 

te combineren, biedt Gondella een 

oplossing die niet alleen de vloeren 

efficiënt kan tonen, maar ook een 

esthetische meerwaarde aan de 

winkel geeft. Gondella heeft een 

gamma ontwikkeld om alle soorten 

vloeren te presenteren zoals tegels, 

parketvloeren, laminaatvloeren, 

plinten, enz.

Verschillende afmetingen en draag-

vermogens, samen met een verschei-

denheid aan accessoires en kleuren, 

maken de systemen van Gondella 

zeer geschikt voor de presentatie 

van vloer- en wandbekleding.

Vloeren 
& tegels

Vloeren & tegels

Het is belangrijk om extra voorraad op een geordende en 
toegankelijke manier op te slaan. Dit helpt niet alleen bij het 
beheren van de voorraad, maar maakt het ook gemakkelijker 
voor medewerkers om snel producten te vinden en klanten 
te helpen. 
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Vloeren & tegels
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Vloeren & tegels

Stalen staan centraal 
met onze praktische 
meubels voor vloeren, 
wandbekleding en 
tegels. Deze producten 
worden immers het 
best op ware grootte 
voorgesteld om klanten 
een realistisch beeld 
te geven van hoe het er 
bij hen thuis uit zal zien.

Extra grote stalen
Grote stalen kunnen klanten 
helpen bij het maken van een 
weloverwogen beslissing.

Modulair
Het is mogelijk om de modulaire 
vloerendisplay aan te passen aan de 
behoeften van uw winkel door te kiezen 
uit modules van 2 of 3 meter breed.

Geïnclineerde presentatie
Schuine presentaties kunnen 
klanten de kans geven om het 
product van dichtbij te voelen 
en aan te raken.  Door de vloer 
horizontaal te presenteren, 
kunnen klanten beter zien hoe 
het eruit zal zien wanneer het is 
geïnstalleerd.

Modern design
De fijne, bijna onzichtbare structuur 
van het rack zorgt voor een moderne 
presentatie.

Stevig
Kies uit een groot aantal 
maten en draagvermogens.

Voorraad
Er is altijd voldoende voorraad aanwezig, 
op palletten of in dozen. Optionele deuren 
kunnen nuttig zijn om productstalen 
op een meer prominente manier te 
presenteren of om uw voorraad op een 
discrete manier op te bergen. 

Voorbeeld-
samenstellingen

1   Grote vloerpresentatie

Tot 6 meter hoog
Het systeem kan opgesteld worden 
met een maximale hoogte van 6 meter. 
Het gebruik van de hoogte maakt 
het mogelijk om al uw beschikbare 
winkelruimte optimaal te benutten.

1
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4

2

5

Vloeren & tegels

9

4   Modulaire muuropstelling     5   Gondel met verlichte kopstelling

2   Compacte vloerpresentatie     3   Presentatie voor unitverkoop     
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Hout & 
bouwmaterialen

Ontdek de voordelen van zeer flexibele 
winkelrekken voor verschillende soorten grotere 

of zwaardere bouwmaterialen.

Winkelrekken, meubels & displays
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Bouwmaterialen vormen een inte-

ressante uitdaging voor uw retail-

displays, omdat u een balans moet 

vinden tussen het aantrekken van 

de aandacht van de consument en 

het tonen van de kwaliteit van de 

producten. 

Onze displays zijn sterk en betrouw-

baar, waardoor ze bestand zijn tegen 

de interacties met klanten en de zware 

last van de producten die ze dragen. 

De vereisten rond sterkte en gewicht 

staan centraal bij de productontwik-

keling, waardoor u er zeker van kunt 

zijn dat uw producten veilig en op de 

juiste manier gepresenteerd worden.

Hout & bouwmaterialen

Onze versterkte displays voor deuren hebben geïntegreerde 
scharnieren die de voortdurende interactie door klanten 
kunnen verdragen. 

Blikvanger
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Hout & bouwmaterialen

Met onze verscheidenheid aan winkel-

rekken kunt u het design kiezen dat 

uw bouwmaterialen op de meest 

kostenfficiënte manier presenteert. 

Kies uit onze standaard metalen 

winkelrekken beschikbaar in meer 

dan 200 kleuren, of ga voor een extra 

stevig rack met geïntegreerde gondel. 

Pick & 
choose
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Voor lange goederen brengen geïntegreerde scheidingen 
orde in het geheel. Bovendien kunnen geïnclineerde legplanken 
voorkomen dat langere goederen ongewild omvallen.

Hout & bouwmaterialen
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Hout & bouwmaterialen

Voorbeeld-
samenstellingen

Of uw klant nu een 
enthousiaste doe-
het-zelver is of een 
professionele vakman, 
het uitzoeken van 
bouwmaterialen in uw 
winkel moet bij beiden 
even vlot verlopen.

Tot 6 meter hoog
Dankzij ons stevig rack heeft 
u de mogelijkheid om uw 
showmodellen tot 6 meter 
hoog tentoon te stellen.

Draagvermogen
Het sterke frame is 
ontworpen voor het 
dragen van zware lasten en 
gemaakt van hoogwaardige 
materialen.

Modulair
De rekken kunnen ook op elk 
moment snel en eenvoudig 
worden verplaatst of 
verbouwd. Zo evolueren ze 
mee met uw veranderende 
winkel. 

Toegankelijkheid
Voorraad kan gemakkelijk op palletten 
opgeborgen worden en is snel toegankelijk.

Geïntegreerde muuropstelling
Muuropstellingen kunnen gemakkelijk 
geïntegreerd worden. De opstelling 
biedt voldoende stabiliteit, waardoor 
u kunt u genieten van een stevige 
en doorlopende presentatie, 
zonder dat er extra diagonalen of 
verbindingsbalken nodig zijn. 

Aanpasbaar
Zwart of wit? Met een houten afwerking in 
OSB?  Voeg elke gewenste afwerking toe, 
onze winkelrekken zijn immers volledig 
aanpasbaar naar uw specifieke wensen.

 1   Rack met één ingebouwde muuropstelling

1
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Hout & bouwmaterialen

5

3 4

 5   Presentatie voor houten platen en deuren 

2   Rack voor lange goederen     3   Enkelzijdige SPRL voor lange goederen     4   Dubbelzijdige SPRL voor lange goederen

2
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Verf & 
decoratie

Winkelrekken, meubels & displays

Laat creativiteit en inspiratie de vrije loop 
met onze slimme winkelinrichtingen voor 

uw verf- en decoratieafdeling.
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Onze winkelrekken helpen u om een 

gezellige, kleurrijke sfeer te creëren in 

de decoratie- en verfafdeling. Of het nu 

gaat om het opbergen van producten, 

het presenteren van stalen of het tonen 

van de laatste trends, wij bieden de 

flexibiliteit die u nodig hebt. 

De 
finishing 
touch

Verf & decoratie

In de verfafdeling zijn geïnclineerde legplanken extra handig. 
Wanneer een pot van de legplank genomen wordt, schuift 
de voorraad automatisch naar voor. Zo wordt uw legplank 
vanzelf netjes aangevuld.
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Verf & decoratie
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Verf & decoratie

Bovenaan uw display kan een groot aantal kleurstalen getoond 
worden. Zo krijgt de klant in één oogopslag een overzicht van 
het hele kleurengamma.

7776



Verf & decoratie

Voorbeeld-
samenstellingen

Wanneer doe-het-zelvers 
hun huis willen opfleuren, 
stellen ze het op prijs om 
begeleid en geïnspireerd 
te worden. Met een 
duidelijke verfdisplay 
kunnen klanten op hun 
gemak kiezen voor een 
ontwerp of kleur dat bij 
hun stijl past.

3

4

2

5

1   Muuropstelling voor rollen en tafelkleden op verrijdbare frames     2   Muuropstelling met behang op armen     

   3   Muuropstelling voor tafelkleden op rollen     4   Muuropstelling voor glasfolie     5   Muuropstelling voor rolgordijnen

Snijsysteem
Het geïntegreerde, mobiele 
snijsysteem maakt het op 
maat snijden voor uw klant 
een fluitje van een cent.

Rollen
Voeg een modulair presentatiesysteem 
toe voor rollen tot 1m60 breed.

Verrijdbare frames
Een handige oplossing om een groot 
gamma tafelkleden op een klein 
oppervlak te presenteren.

1
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6

Verf & decoratie

9

8

6   Geïnclineerde verfpresentatie      7   Muuropstelling met communicatie     8   Muuropstelling voor spuitbussen

9   Verfpresentatie met deuren en stalen
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Tuin

Winkelrekken, meubels & displays

Of het nu gaat om tuinmeubels, plantenbakken of 
tuingereedschap, onze displays en meubels bieden 
u de mogelijkheid om alles op een aantrekkelijke en 

overzichtelijke manier te presenteren.

8382



Tuin

Als mensen het tuincentrum of de 

tuinafdeling van een DHZ-winkel 

binnenstappen, komen ze meteen 

tot rust. De aankoop van producten 

voor hun tuin of buitenruimte kan 

vaak een gevoel van ontspanning 

en rust geven, wat bijdraagt tot een 

positieve winkelervaring. 

Onze displays zijn zo ontworpen om 

uw tuinassortiment aantrekkelijk en 

sfeervol te presenteren, zodat uw 

klanten zich op hun gemak voelen 

en gemakkelijker tot een aankoop 

overgaan. Er zijn eveens veel crea-

tieve mogelijkheden beschikbaar om 

accessoires in uw rack of gondel te 

integreren.

Tuin

De verdeelarmen zorgen voor een nette verticale presentatie 
van spades, schoppen en ander tuingereedschap. Je maakt 
deze hangende presentatie compleet met handige antislip-
matten onderaan.
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Tuin

Voorbeeld-
samenstellingen

Dankzij een stabiel 
en stevig systeem 
kunnen onze klanten 
een groot gamma 
tuinbenodigdheden 
presenteren op een 
klein oppervlak. Dit is 
tegelijk praktisch en 
ruimtebesparend.

Veiligheid
De hogere neus van de legplank 
voorkomt dat de machines naar voor 
zouden kunnen glijden. Deze neus 
biedt ook de mogelijkheid om extra 
productinformatie toe te voegen. 

Extra ruimte
Voorzien van extra 
legplankruimte voor 
accessoires. 

Doorlopende presentatie 
Door de afwezigheid van onnodige 
stijlen krijg je meteen een mooie open 
en doorlopende presentatie.

Voorraad
Directe toegang tot een geordende 
voorraad op palletten of in dozen is erg 
handig voor zowel personeel als klanten.

Geïnclineerd
Klanten kunnen de producten 
makkelijk aanraken en bekijken. 
De geïnclineerde presentatie op 
ooghoogte is namelijk perfect 
om alle details te bekijken.

1

1   Dubbelzijdige grasmaaierpresentatie
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3

Tuin

5

3

6

     5   Standaard muuropstelling voor planten     6   Rack voor draadomheiningen     7   Muuropstelling voor zakjes plantenzaad

3   Presentatie voor heggenscharen en boomzagen     4   Muuropstelling voor hangend tuingereedschap

     2   Enkelzijdige grasmaaierpresentatie     

2

7

4
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Kassameubels & 
geleidingssystemen

Front-end oplossingen

Wij werken met u samen om de perfecte  
lay-out te vinden voor een soepele en intuïtieve 

klantenstroom door uw kassazone. 
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Gondella biedt een breed scala 

aan klantengeleidingssystemen en 

kassameubels die de klantenstroom 

verbeteren en wachtrijen vermin-

deren. 

De high-tech modulaire kassameubels 

en zelfbedieningsopties zorgen voor 

een snellere doorvoer van klanten en 

een positieve laatste indruk. 

Kies uit een groot aantal specificaties 

en opties, waaronder verschillende 

afmetingen en kleuren, transport-

bandlengtes, accessoires, impulsmeu-

bilair, anti-diefstaltechnologieën, enz.

Klanten-
stroom

Kassameubels & geleidingssystemen

Een uitnodigende winkelingang is belangrijk om een geweldige 
eerste indruk te maken op klanten. Het creëert een positieve 
sfeer en nodigt klanten uit om verder te gaan en te blijven 
shoppen.  Daarnaast zorgen scheidingswanden en kassameubel-
sperringen voor de nodige structuur in uw winkel en de 
kassazone.
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Kassameubels & geleidingssystemen

Met hardware onafhankelijke kassameubels geniet u van totale 
flexibiliteit. U heeft de keuze uit uw gewenste hardwareleveran-
cier en kunt uw front-end zone aanpassen wanneer er nieuwe 
technologieën op de markt komen. Dit stelt u in staat om te blijven 
upgraden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen 
in de industrie.
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Kassameubels & geleidingssystemen

Voorbeeld-
samenstellingen

Profiteer van een 
breed scala aan 
kassaoplossingen, 
afgestemd op de 
omvang en de 
klantenstroom van uw 
winkel. Self-checkouts 
voor stadswinkels 
en modulaire 
kassa's voor grotere 
winkelformaten.

4   SLIM SCO bench     5   Element NG kassa 

1   Element BS kassa     2   SLIM SCO curved     3   SLIM SCO flat standard small 

Het klapplateau 
faciliteert het personeel 
om eenvoudig zware 
producten direct op de 
winkelkar te scannen.

1 Dankzij de stevige 

aan- en afvoerband 
kunnen grotere, 
zwaardere producten 
gemakkelijk verwerkt 
worden.

Voorbehouden ruimte voor PC 

en printer staan u toe om meteen 
facturen af te drukken voor uw 
professionele klanten.

Een ruime 

werkoppervlakte 
is aanwezig met 
oog op een optimale 
ergonomie.

3 42

5
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Kassameubels & geleidingssystemen

7

8

10

Met radar of afstandsbediening voor 
het automatisch openen en sluiten van de 
poorten.

Snel en gemakkelijk te installeren.

Zelfbedienend in het geval van 
foutmeldingen.

Een geluidssignaal geschikt voor 
panieksituaties is aanwezig.

Er is slechts 5 kg tegendruk nodig om de 
paniekinstelling te activeren.

Verschillende types beschikbaar zoals 
toegangspoorten, uitgangsperringen en 
scheidingswanden.

9   Dubbele in- of uitgangsopstelling met middensperring     10   Geleiding 

6   Enkele elektrische poort     7   Dubbele elektrische poort     8   Scheidingswand

6 9
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Info- & 
onthaalbalies

Als er voldoende ruimte beschikbaar is in de winkel 
kunnen balies geïntegreerd worden als deel van 
een extra klantenservice, zoals bijvoorbeeld een 

hulp-, afhaal- of informatiebalie.

Front-end oplossingen
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Een helpdesk, afhaalpunt of informa-

tiebalie is een belangrijk onderdeel 

van een winkelomgeving, omdat 

het klanten helpt bij het vinden van 

de informatie en hulp die zij nodig 

hebben. 

Servicebalies kunnen op uw maat 

worden opgesteld. Door materialen en 

kleuren te combineren, kunt u ervoor 

zorgen dat de servicebalie aansluit bij 

de bestaande merk- of winkelwensen 

en een coherente uitstraling heeft.

Klanten-
dienst

Info- & onthaalbalies

Stem de look en feel van uw verfmengtoonbank af op de rest 
van de inrichting van uw winkel, zodat er één doorlopende 
presentatie ontstaat. 
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Info- & onthaalbalies

1

Voorbeeld-
samenstellingen

2

3

4

Kies een ontwerp 
dat de beschikbare 
vloeroppervlakte 
maximaal benut, 
zo blijft de impact 
op de beschikbare 
verkoopruimte tot een 
minimum beperkt.

Lamellen
Kies voor een vlakke afwerking 
of lamellen en voeg hierop 
extra accessoires toe, zoals 
brochurehouders.

Houten afwerking
Een houten afwerking geeft het 
meubel de perfecte finishing touch. 

Verschillende maten
Creëer een meubel perfect op maat 
met breedtes en dieptes die volledig 
aangepast zijn aan uw noden.

Georganiseerd
Extra legplanken en lades zorgen ervoor dat 
uw balie steeds geordend en overzichtelijk 
blijft. In de verfadeling heeft u eveneens de 
optie om de verfmengapparatuur in uw 
toonbank te integrereren.

Op uw maat
Creëer de look die u wilt met 
onbeperkte opties qua kleuren 
en afwerkingen, zodat de 
toonbank perfect past bij de 
rest van uw winkelinterieur.

3   Hoektoonbank     4   Toonbank met brochurehouders

1   Toonbank vier zijden met houten afwerking     2   Standaard toonbank

Bumper 
Bumperbescherming aan de 
servicebalie in uw winkel kan helpen 
beschadiging door botsingen met 
winkelkarretjes te voorkomen.
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Creëer een unieke 
winkelbeleving met Gondella

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

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

winkelervaring wilt creëren: met onze slimme retailoplossingen streven we samen 

naar echte impact en betere resultaten voor uw zaak. 

          Elk project is uniek. Neem contact met ons op om het uwe te bespreken.



België

Oude Eedstraat 3A 

9810 Nazareth (Eke)

Tel. : +32 9 385 51 26

info@gondella.com

Tsjechië

Říkov 266

552 03 Česká Skalice

Tel. : +420 491 40 12 11

info@gondella.cz

Iberisch Schiereiland

Calle Sindicalismo 9

28906 Getafe, Madrid, Spanje  

Tel. : +34 914 100 211   

info@gondella.es gondella.com


