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ABM: Regały piekarnicze powinny efektywnie wykorzystywać
przestrzeń
Lubię to!

ABM
02-01-2012, 09:31

Klienci mogą wybrać regały piekarnicze wykonane na bazie regału metalowego z dodatkowym
wyposażeniem w postaci wiklinowych mat i koszy, wysokie i niskie regały z klejonego drewna wraz z
koszami oraz nowe regały na bazie systemu Square wraz ze specjalnymi półkami na pieczywo i
wysuwanymi półkami na drożdżówki. Szerokość regałów oraz wymiary półek są tak dobrane, żeby
efektywnie wykorzystać przestrzeń.
Regały piekarnicze z pogłębionymi półkami wykonane z drewna klejonego
doskonale eksponują pieczywo i są funkcjonalne dla klientów. Olejowanie drewna
pozwala na bezpośredni kontakt z żywnością. W komplecie panel lustra i
oświetlenia. Istnieje możliwość zamontowania dodatkowych, higienicznych
klapek z pleksi. W ofercie dostępnych jest kilka wzorów regałów oraz dodatkowo
kosze z wikliny, w tym specjalnie pogłębione kosze na bagietki oraz skrzynki.
Regał piekarniczy skonstruowany jest na bazie regału metalowego wyposażono w
dodatkowe elementy dla potrzeb ekspozycji pieczywa. Te elementy to drewniane
półki i pojemniki. To dobre rozwiązanie dla sklepów ogólnospożywczych, gdzie
ekspozycja pieczywa ogranicza się do 1-2 regałów. Jeszcze bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest umieszczenie
bezpośrednio na zwykłych półkach metalowych koszy wiklinowych (do ekspozycji bułek, czy drożdżówek).
Rodzaj konstrukcji regałów znajduje
odzwierciedlenie w ich cenie

Innowacją jest regał sklepowy łączący w sobie funkcje regału piekarniczego i cukierniczego - na bazie systemu
Square. Jego największą zaletą jest możliwość dowolnego skonfigurowania półek i koszy z przeznaczeniem dla
sklepów i stoisk piekarniczych, cukierni lub stoisk i sklepów piekarniczo-cukierniczych. Regały wyposażone są w
standardowe półki do eksponowania bochenków, montowane na wspornikach prosto lub ukośnie - nowością jest
możliwość montażu oświetlenia na każdej z półek, a nie tylko na górze regału. Zupełnie nowe elementy wyposażenia
regału to także zaokrąglone pojemniki na pieczywo z drewna klejonego, wysuwany na prowadnicach pojemnik na
produkty z samootwierającą się pokrywą z pleksi, plecy wykonane z lustra, co pozwala wyeksponować zalety
prezentownego towaru. W opcji dostępna jest także możliwość obudowy boków regału płytą meblową oraz montażu
baldachimu lub panelu reklamowego z podświetlanym nadrukiem.
Rodzaj konstrukcji regałów oczywiście znajduje odzwierciedlenie w ich cenie. Pojedynczy moduł regału drewnianego
o standardowej szerokości 1,26 m znajdujący się w naszej ofercie kosztuje od 1265 do 1505 zł. Regał metalowy z
półkami na pieczywo: wysokość 190 cm, szerokość 97,8 cm, układ półek: 1xpółka dolna z koszem wiklinowym,
2xpojemnik drewniany na bułki, 1xpółka piekarnicza drewniana, regał w ciągu - 1166 zł. Natomiast regał z
wysuwanymi pojemnikami jest droższy, a dokładna cena jest uzależniona od konfiguracji regału, ponadto możliwe są
aranżacje na podstawie indywidualnego projektu.

2012-01-12 15:03

