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Voor elke afdeling van uw doe-het-zelf winkel kan 

Gondella een gepaste oplossing aanbieden: 

de verscheidenheid in afmetingen, het hoge 

draagvermogen en het uitgebreide gamma 

accessoires maken onze winkelrekken uiterst 

geschikt om uw volledig assortiment overzichtelijk 

te presenteren.

Ons modulair systeem biedt de mogelijkheid om 

technische fiches en prijsaanduidingen vlakbij het 

product aan te brengen of het rek aan te vullen 

met gebruikstips en gerelateerde producten voor 

cross-selling, wat ongetwijfeld uw verkoop zal 

stimuleren. Al onze accessoires zijn compatibel 

met andere producten uit het ruime aanbod van 

Gondella: door deze te combineren kunnen we  

een totaaloplossing op maat uitwerken.

Een flexibele oplossing voor uw 
bouwmarkt

In uw bouwmarkt hebt u een gevarieerd 

assortiment doe-het-zelf producten die u 

overzichtelijk in het winkelrek wil uitstallen. 

U moet kunnen rekenen op een stevige 

winkelstelling waar zowel de handige klusser 

als de professionele vakman snel het juiste 

materiaal terugvindt.

Metal Rack
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Gondella heeft diverse praktische meubels om uw 

modellen overzichtelijk te presenteren: uw klant 

vindt gemakkelijk het gewenste product terug, uw 

stock is geordend uitgestald en blijft gemakkelijk 

bereikbaar voor de klanten. Een praktische 

oplossing waarmee u heel wat plaats bespaart en 

de winkelruimte optimaal wordt benut.

Dankzij onze stevige racks hebt u de mogelijkheid 

om ook zwaardere producten zonder problemen 

tot een hoogte van 6m te presenteren. Ons 

systeem laat eveneens toe om gondels in racks 

te integreren: de diverse accessoires geven een 

totale flexibiliteit om het winkelrek praktisch in te 

delen. Voor diefstalgevoelige producten kunnen 

vitrines worden voorzien, losstaand of geïntegreerd 

in een standaard winkelrek. Ons modulair 

rekkensysteem laat toe een zo ruim mogelijk 

assortiment per lopende meter uit te stallen, 

waardoor u een optimale winkelinrichting bekomt.

Diverse praktische meubels

Metal Rack
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In uw afdeling elektriciteit en ijzerwaren hebt 

u een uitgebreid assortiment installatie- en 

schakelmateriaal in diverse verpakkingen en 

afmetingen: stopcontacten, schakelaars, 

verlengsnoeren, inbouw- en aftakdozen, vijzen, 

pluggen, haspels, beslag, kabelgoten, ...

Gondella heeft een aantal praktische accessoires 

om een winkelrek overzichtelijk in te delen: 

haken, draadmanden, scheidingsbeugels, 

bobijnhouders,... Deze laten toe een zo ruim 

mogelijk assortiment per lopende meter uit te 

stallen. Zelfs de onderste legplank kan door 

een mand vervangen worden die tussen de 

voeten steunt: ons modulair systeem zorgt voor 

een maximale invulling van het winkelrek. U kunt 

rekenen op een stevige winkelstelling met een 

uitzonderlijke draagkracht voor al uw ijzerwaren en 

elektrische accessoires.

In uw doe-het-zelf winkel hebt u een gevarieerd 

aanbod elektrisch materiaal en ijzerwaren: de 

klant wil snel het gewenste materiaal terugvinden 

of een toestel kunnen testen. Gondella biedt 

u diverse oplossingen aan om een winkelrek 

praktisch in te delen en uw demotoestellen 

overzichtelijk te presenteren.

Een maximale invulling van het 
winkelrek

Elektriciteit  
en ijzerwaren

Metal Rack

Metal Rack
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Steeds meer worden woningen voorzien van 

domotica en beveiligingssystemen. Om de 

verkoop van videofoons en alarmsystemen in 

uw doe-het-zelf te stimuleren is het aangeraden 

de verschillende demotoestellen overzichtelijk 

te presenteren: uw klant wil de diverse modellen 

kunnen bekijken en testen.

Ons flexibel winkelrek geeft u de mogelijkheid de 

diverse toestellen netjes te presenteren: dankzij 

onze aangepaste lamellen met kabeldoorvoer 

kunt u de snoeren wegwerken. Een luifel of 

schapstopper zorgt voor een duidelijke indeling 

van het winkelrek, praktische tips kunt u via 

infopanelen op de legplanken aanbrengen. 

Onderaan het rek staat uw stock geordend 

uitgestald: voor diefstalgevoelige producten kunt 

u opteren voor onze vitrines die gemakkelijk te 

integreren zijn in een standaard rek.

Een overzichtelijke 
presentatie van domotica en 
beveiligingssystemen

Elektriciteit en ijzerwaren
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• Een duidelijk overzicht van al uw elektrisch materiaal en ijzerwaren

• Diverse accessoires voor een praktische indeling van uw winkelrek

• Een stevige winkelstelling met een uitzonderlijke draagkracht

Voorbeeldsamenstellingen



13

• Een overzichtelijke presentatie van domotica en beveiligingssystemen

• Losstaande of geïntegreerde vitrines voor diefstalgevoelige producten

Elektriciteit en ijzerwaren



14

Realisaties
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Of het nu gaat om een schroevendraaier, 

zaag, boormachine, schuurmachine, 

gereedschapskoffer, … u wilt uw rek met 

vakmateriaal praktisch indelen. Hierbij moet 

u rekening houden met een diversiteit aan 

afmetingen en verpakkingen.

Van de kleinste schroevendraaier tot een 

volledige werkbank: voor al uw hand- of 

elektrisch gereedschap hebben wij de gepaste 

winkelstelling voor uw bouwmarkt. Ons uitgebreid 

gamma accessoires zorgt voor een optimale 

invulling van het winkelrek. Voor hangende 

presentaties hebben we een speciale crossbaar 

die een totale flexibiliteit geeft voor het 

positioneren van de verschillende producten.

In uw doe-het-zelf winkel hebt u een volledig 

assortiment tools die u overzichtelijk wil uitstallen. 

Zowel de handige klusser als professionele 

vakman moet snel het juiste gereedschap kunnen 

terugvinden.

Een optimale invulling van uw 
winkelrek

Gereedschap
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Voor een overzichtelijke presentatie van elektrisch 

gereedschap hebben we speciale meubels. 

Dankzij deze gereedschapsmeubels kan uw klant 

gemakkelijk het gewenste toestel vinden en is 

ook uw stock geordend uitgestald. Een praktische 

oplossing waarmee u heel wat plaats bespaart en 

uw bouwmarkt optimaal wordt ingevuld.

De diverse accessoires uit ons gamma geven 

u de mogelijkheid om technische fiches en 

prijsaanduidingen vlakbij het product aan 

te brengen of om uw rek aan te kleden met 

infopanelen voorzien van gebruikstips voor uw 

klanten. U kunt ook kiezen voor een combinatierek 

waarop u de toestellen samen met hun 

accessoires presenteert: ideaal voor cross-selling.

Diverse praktische 
gereedschapsmeubels

Gereedschap
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Voorbeeldsamenstellingen

Praktische gereedschapskast

Geordende presentatie op lamellenwand

• Uw presentatierek voor 200% ingevuld

• Stock netjes opgesteld achter deuren

• Flexibiliteit voor het positioneren van uw tools dankzij de 

geperforeerde rug

• Productfiches kunnen bij het product aangebracht worden

• Afsluitbare deuren

• Mooi geordende stock binnen handbereik van uw klant

• Uitgebreide gebruikstips op de geïnclineerde legplank

• Productfiches kunnen bij het product aangebracht worden

• Luifel voor infopanelen bovenaan het winkelrek

• Optie: gesloten vitrinekast voor uw stock
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Lage gondel voor handgereedschap

• Tools gemonteerd op een presentatiearm

• Al uw gereedschap binnen handbereik van uw klant 

• Informatiepaneel op de neus van de legplank van uw gondel

• Stock dichtbij het toestel

• Ruimtelijk gevoel in uw doe-het-zelf winkel

• Optie: gesloten vitrinekast voor uw stock

• Toestellen en toebehoren in hetzelfde winkelrek gepresenteerd 

• Uw klant kan het gereedschap in de hand nemen

• Ideaal voor cross-selling

• Totale flexibiliteit voor het positioneren van diverse hangende 

accessoires dankzij de geperforeerde rugwand

• Snoer van het toestel kan worden weggewerkt via de openingen 

in de metalen gereedschapslegplank

Combinatierek vakgereedschap en toebehoren 
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Realisaties
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Vloer- en wandbekleding wordt best op ware 

grootte gepresenteerd: dit geeft de klant een 

realistischer beeld van het resultaat dat hij bij 

hem thuis kan verwachten. Gondella heeft 

diverse meubels om alle tegels, laminaat, parket, 

plinten, deuren, trappen, werkbladen en ruw hout 

overzichtelijk te presenteren.

Onze winkelrekken zijn volledig modulair, zowel in 

de breedte als in de hoogte: dit laat u toe om 

uw winkeloppervlakte optimaal te benutten. U 

kunt rekenen op een stevige winkelstelling om 

uw verschillende modellen netjes te presenteren, 

maar ook uw stock is geordend uitgestald en blijft 

gemakkelijk bereikbaar voor de klant. Het systeem 

met individueel aanpasbare kaders laat eveneens 

toe om op een snelle en eenvoudige manier uw 

presentatie regelmatig te veranderen bij nieuwe 

collecties.

Voor de presentatie van vloer- en wandbekleding 

heeft Gondella een aantal praktische 

meubels aanpasbaar volgens de beschikbare 

oppervlakte van uw bouwmarkt. Onze modulaire 

winkelstellingen bieden niet alleen een oplossing 

voor de presentatie van uw modellen, ook de 

stock is geordend uitgestald.

Diverse praktische meubels

Hout en tegels
Metal Rack

Metal Rack
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Gondella heeft diverse praktische accessoires 

in het gamma: in de rack geïntegreerde 

scharnieren zodat uw klanten de modeldeuren 

kunnen openen, stevige scheidingsarmen om uw 

assortiment geordend in het winkelrek te houden, 

geïnclineerde basislegplanken waardoor ruw hout 

niet voorover kan vallen, praktische karren om uw 

stock onder de rack te schuiven, ...

De verscheidenheid in afmetingen, het hoge 

draagvermogen en het uitgebreide gamma 

accessoires en kleuren maken onze systemen 

uiterst geschikt voor het presenteren van vloer- 

en wandbekleding. De winkelstellingen kunnen 

worden aangekleed met sfeerbeelden en 

praktische stalenhouders om uw verkoop te 

stimuleren. 

Talrijke nuttige accessoires

Hout & tegels

Metal Rack
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Voorbeeldsamenstellingen hout

Parketmeubel

Werkbladen

• Stevige winkelstelling met kaders om uw parketstalen te 

presenteren

• Modulair systeem tot een hoogte van 6m

• Stock onderaan gemakkelijk bereikbaar op palletten

• Beschikbaar in modules van 2m en 3m breed

• Mogelijkheid om sfeerbeelden te integreren

• Plaatsbesparende oplossing door een verticale presentatie 

van de werkbladen

• Overzichtelijke opstelling van het gamma

• Gemakkelijk bereikbaar voor de klant

• Stevige armsteunen voor een geordende verticale presentatie
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Deuren

• Realistische presentatie

• Scharnieren geïntegreerd in het rek die toelaten om de deur 

te openen

• Stock gemakkelijk bereikbaar voor de klant dankzij 

verplaatsbare karren

• Voor binnen- en buitendeuren

• Zeer sterke stelling voor presentatie van ruw hout

• Geïnclineerde basislegplank waardoor het hout niet voorover 

kan vallen

• Geïntegreerde scheidingen voor een geordende presentatie

• Voorraad gemakkelijk bereikbaar voor de klant

Ruw hout
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Voorbeeldsamenstellingen tegels

Modulair tegelmeubel

Compacte tegelpresentatie

• Stevige winkelstelling met kaders om tegels te presenteren

• Voor tegelmodellen tot 2 x 2 m

• Modulair systeem tot een hoogte van 6m

• Stock netjes weggewerkt achter deuren

• Extra presentatiewand op de deur

• Budgetvriendelijke oplossing

• Bijna onzichtbare structuur

• Doorlopende stock onderaan op palletten

• Beschikbare dieptes: 800 / 1000 / 1200 mm
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Modulaire presentatiewand

• Aantrekkelijke presentatiewand voor tegels in diverse formaten

• Geïntegreerde nis met ledverlichting voor eye-catcher 

• Stalen gemakkelijk te vervangen dankzij de modulaire kaders

• Geïnclineerde stalenhouder

• Praktisch meubel om tegels per stuk te verkopen

• Flexibel systeem:  

verplaatsbare separaties bovenaan het meubel 

+ metalen separaties onderaan de rack voor een  

    geordende presentatie

• Verschillende tegels gemakkelijk bereikbaar voor de klant

Flexibele rack voor stukverkoop
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Realisaties hout
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Realisaties tegels
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Ons modulair rekkensysteem leent zich ideaal 

voor het presenteren van baden, douche- en 

spoelbakken, lavabo’s, toiletten,... . Al onze 

accessoires zijn compatibel met andere 

producten uit het ruime aanbod van Gondella: 

door deze te combineren kunnen we u een 

presentatie op maat uitwerken. Ook onze 

standaard winkelrekken zijn integreerbaar in onze 

racks: door deze aan te kleden met diverse 

toebehoren hebt u een uiterst flexibele oplossing.

Onze telescopische armen zijn ideaal om 

zwaardere sanitaire producten uit te stallen: 

zij hebben een hoge draagkracht en kunnen 

gemakkelijk worden aangepast aan de 

gewenste diepte. Dankzij onze stevige rack hebt 

u de mogelijkheid modellen tot 6m hoog uit te 

stallen. Uw stock blijft onderaan de winkelstelling 

gemakkelijk bereikbaar voor de klanten.

Voor de afdeling sanitair in uw bouwmarkt kunnen 

we u onze modulaire rack aanbieden om uw 

gamma overzichtelijk te presenteren. Wij houden 

rekening bij de ontwikkeling van onze accessoires 

dat deze zware lasten kunnen dragen: dit laat u 

toe om uw assortiment geordend uit te stallen.

Een flexibele rack voor uw sanitair

Sanitair
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Gondella heeft diverse praktische accessoires 

in het gamma: in de rack geïntegreerde 

scharnieren zodat uw klanten de modeldeuren 

kunnen openen, stevige scheidingsarmen om uw 

assortiment geordend in het winkelrek te houden, 

geïnclineerde basislegplanken waardoor uw ruw 

hout niet voorover kan vallen, praktische karren 

om uw stock onder de rack te schuiven, ...

De verscheidenheid in afmetingen, het hoge 

draagvermogen en het uitgebreide gamma 

accessoires en kleuren maken onze systemen 

uiterst geschikt voor het presenteren van uw 

vloer- en wandbekleding. De winkelstellingen 

kunnen worden aangekleed met sfeerbeelden 

en praktische stalenhouders om uw verkoop te 

stimuleren. 

Diverse accessoires voor 
een praktische indeling van 
uw winkelrek

Sanitair

Metal Rack
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Voorbeeldsamenstellingen

Praktisch kranenmeubel

Bad, douche-  en spoelbak presentatie

• Overzichtelijke presentatie van keuken-, douche- en 

badkamerkranen

• Kranen gemonteerd op een aangepaste houder

• Op speciale lamellen met anti-diefstalbeveiliging

• Overzichtelijke stock dichtbij het toestel

• Houders kunnen ook geïntegreerd worden in een 

standaardrek

• Modulair presentatiesysteem voor baden, douche- en 

spoelbakken

• Telescopische steun met hoge draagkracht

• Stevige rack die u de mogelijkheid geeft uw producten 

hoog uit te stallen

• Overzichtelijke stock onderaan de winkelstelling, gemakkelijk 

bereikbaar voor uw klanten

• Draagarm kan worden gebruikt in rack of gondel
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Realistische badkamerpresentatie

• Realistische opstelling zoals bij de klant thuis

• Geïntegreerde stopcontacten in de achterwand

• Versterkte lamellen voor het bevestigen van hangende 

badkamermeubels

• Extra lage en stevige basislegplank

• Overzichtelijke presentatie van uw toiletsystemen

• Houder voor staande of hangende toiletten en 

inbouwtoiletsystemen

• Kan gemakkelijk gemonteerd worden op een standaard rack

• Overzichtelijke stock dichtbij het model

Flexibele toiletpresentatie
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Realisaties
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In uw tuinafdeling hebt u een uitgebreid 

assortiment voor de tuinier en tuinaanlegger: 

gazonzaad, snoeigereedschap, tuinslangen, 

heggenscharen, kettingzagen, hogedrukreinigers, 

tuinafsluitingen, bloembakken, tuinverlichting,...

Door gebruik te maken van diverse 

draagarmen kunt u spades, schoppen en 

ander tuingereedschap verticaal presenteren. 

Daarnaast voorzien we een standaard gondel of 

rack van praktische accessoires, zodat we u een 

totaaloplossing op maat kunnen aanbieden. De 

exceptionele draagkracht zorgt voor een stabiele 

en stevige winkelstelling, waardoor ook zwaardere 

producten zonder problemen kunnen worden 

gepresenteerd.

Om een tuin goed te kunnen onderhouden is 

het handig het juiste tuingereedschap binnen 

handbereik te hebben. Gondella heeft diverse 

oplossingen om alle tuinmateriaal overzichtelijk in 

uw doe-het-zelf winkel uit te stallen. Van graszaden 

tot kruiwagens, Gondella heeft voor u de gepaste 

oplossing.

Een flexibele oplossing voor al uw 
tuinmateriaal

Tuin

Metal Rack

Metal Rack
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Wij hebben speciaal ontworpen grasmaaiermeubels 

waar modellen rug aan rug op ooghoogte van de 

klant gepresenteerd worden. Bovendien kunnen 

de grote verpakkingen doorlopend onder het 

meubel gestockeerd worden. Ook voor moeilijk 

te presenteren grastrimmers, bosmaaiers en 

heggenscharen hebben we creatieve oplossingen.

De stabiliteit en het grote draagvermogen 

van het systeem laten toe een groot gamma 

tuingereedschap op een kleine oppervlakte te 

presenteren: een praktische oplossing waarmee 

u heel wat plaats bespaart en uw winkelruimte 

optimaal wordt ingevuld.

Diverse meubels voor de 
presentatie van tuinmachines

Tuin
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• Overzichtelijke presentatie van al uw tuinmateriaal

• Diverse toebehoren voor een praktische indeling van uw winkelrek

• Speciale meubels voor uw tuinmachines

Voorbeeldsamenstellingen
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• Geordende stock dichtbij het toestel

• Stevige winkelstellingen voor zwaardere producten

Tuin
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Realisaties
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Om verfpotten te stockeren hebben we speciale 

verfmeubels: op de deuren kunt u staalplaatjes 

of nuttige tips voor de klant aanbrengen, in de 

kast zelf staat uw stock netjes opgesteld. Een 

praktische oplossing waarmee u heel wat plaats 

bespaart en de winkelruimte optimaal wordt 

ingevuld. In de rekken zelf kunt u kiezen voor onze 

geïnclineerde verfpot legplanken: neemt de klant 

een verfpot van het schap, dan schuiven de 

achterliggende automatisch naar voor en blijft het 

winkelrek mooi geordend.

Ook voor behangpresentatie hebben we 

aangepaste winkelstellingen: deze laten niet enkel 

toe om behangrollen geordend te schikken, er 

is ook plaats om uw stalen netjes te presenteren. 

Dit geeft uw klant een realistischer beeld van het 

resultaat dat hij bij hem thuis kan verwachten.

Ons modulair rekkensysteem leent zich ideaal 

voor het presenteren van woondecoratie in uw 

doe-het-zelf of decoratiewinkel. U kunt rekenen op 

een stevig rek dat kan worden aangekleed met 

diverse accessoires om een strak en overzichtelijk 

resultaat te bekomen: een ideaal systeem voor 

een optimale winkelinrichting.

Speciale meubels voor verf en 
behang

Verf, behang 
& woondecoratie
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Met onze signatuurhaken hebt u een flexibele 

oplossing voor het bevestigen van infopanelen 

bovenaan het winkelrek. Dit telescopisch systeem 

heeft een grote draagkracht en kan gemakkelijk 

worden aangepast aan de gewenste diepte. 

Ons uitgebreid gamma accessoires zorgt voor 

een optimale invulling van uw winkelrek met 

verftoebehoren zoals lijm, silicone, afplakband, 

verfborstels en -rollen, ...

Dankzij het hoge draagvermogen van ons modulair 

rekkensysteem kunt u perfect leveranciersmeubels 

integreren: aangevuld met onze diverse 

toebehoren, kunt u een huiselijke sfeer creëren in 

uw decoratieafdeling. Ideaal voor het presenteren 

van uw gordijnen, stores, raamfolie, fotokaders, 

kaarsen, ... Onze accessoires kunnen ook dienen 

om productgerelateerde info rechtstreeks op de 

neus van de legplank te klikken, wat ongetwijfeld uw 

verkoop zal stimuleren.

Flexibiliteit dankzij onze accessoires

Verf, behang & woondecoratie
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Voorbeeldsamenstellingen

Praktische tafelkleedpresentatie

Overzichtelijke behangpresentatie

• Gemakkelijk te integreren op een standaard winkelrek

• Praktische oplossing om een groot assortiment op een 

kleine oppervlakte te presenteren dankzij de schuifkaders

• Modulair presentatiesysteem voor rollen tot 1m60

• Geïntegreerd, verplaatsbaar snijsysteem

• Flexibele behangpresentatie: ons systeem laat u toe 3,5 of 

7 soorten behang boven elkaar te presenteren

• Behangstalen netjes gepresenteerd in de houder vooraan 

de arm

• De verplaatsbare arm waarop u de behangrollen legt heeft 

een hoge draagkracht dankzij de verstevigde crossbaar die 

inhaakt in de staander

• Een praktische oplossing om een groot assortiment 

behangpapier overzichtelijk te presenteren
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Modulaire toonbank

• Verfmengbalie met mogelijkheid om zitplaatsen voor de 

klanten te voorzien

• Breedte en diepte aan te passen naar wens

• Plafondraster voor een sfeervolle eye-catcher

• Integratie van mengmachines in de toonbank van uw 

verfafdeling

• Kan worden afgewerkt met houtimitatie 

• Stevige toonbank die past bij de winkelrekken van uw 

decoratieafdeling

• Overzichtelijke presentatie van raamdecoratie

• Praktische oplossing die de mogelijkheid biedt om op 

verschillende niveaus te werken waarbij de producten 

bereikbaar blijven voor de klant

• De scheidingen houden de raamdecoratie mooi geordend 

op de legplank

• De mogelijkheid om een uitgebreid gamma gordijnen en 

stores op een kleine oppervlakte in uw decoratieafdeling te 

presenteren

Flexibele oplossing voor raamdecoratie
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Realisaties
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In uw doe-het-zelf hebt u een zeer uitgebreid 

assortiment wand- en plafondarmaturen, 

staande lampen, luchters, in- en opbouwspots, 

ledlampen,… Het is voor de klant niet altijd 

gemakkelijk om hieruit een keuze te maken. 

Daarom is het belangrijk om uw uitgebreid 

assortiment in werking te presenteren.

Onze diverse modulaire accessoires zorgen 

voor een praktische winkelinrichting: de 

verschillende verlichtingsarmaturen worden 

overzichtelijk gepresenteerd zodat uw klant 

zich zo goed mogelijk kan laten inspireren. 

U hebt ook een totale flexibiliteit voor het 

positioneren van de verschillende modellen: 

tafellampen kunt u bijvoorbeeld presenteren 

op aangepaste lampsteunen die inhaken op 

onze lamellenwanden met geïntegreerde 

stopcontacten.

Verlichting is de finishing touch in een interieur of 

tuin. Uw klanten komen naar uw doe-het-zelf of 

verlichtingswinkel om de verschillende armaturen 

en lampen te kunnen bekijken: zij willen zich een 

beter beeld vormen van de specifieke sfeer die 

een bepaalde verlichting kan creëren.

Een overzichtelijke presentatie van 
al uw verlichtingsarmaturen

Verlichting
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Voor wandarmaturen werken we vaak met 

een houder die we op onze lamellenwanden 

bevestigen. De armaturen worden op een houten 

plaatje gemonteerd dat u in de houder schuift: 

het is een praktische oplossing die u toelaat om 

gemakkelijk en regelmatig uw assortiment te 

veranderen. Dankzij onze aangepaste lamellen 

met kabeldoorvoer kan u snoeren wegwerken.

 

Voor pendel- en plafondarmaturen kunnen 

we een draadplafond voorzien: ideaal om uw 

verschillende modellen op te hangen en uw 

bekabeling weg te werken.

Deze verschillende systemen laten u enerzijds toe 

om uw modellen overzichtelijk te presenteren, 

anderzijds is uw stock onderaan het winkelrek 

geordend uitgestald. U hebt de keuze uit 

meer dan 200 kleuren en diverse afwerkingen: 

buitenverlichting kan worden gepresenteerd 

op houten achterwanden om een realistische 

buitensfeer te creëren.

Verlichting
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Voorbeeldsamenstellingen

• Overzichtelijke presentatie van al uw verlichtingsarmaturen

• Diverse toebehoren voor een praktische indeling van het winkelrek

• Totale flexibiliteit voor het positioneren van uw modellen
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• Diverse oplossingen voor het wegwerken van bekabeling

• Geordende stock binnen handbereik van de klant

• Talrijke afwerkingen om bepaalde sferen te creëren

Verlichting
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Realisaties
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Belgium
Oude Eedstraat 3A 9810 Nazareth (Eke)
Tel. : +32 9 385 51 26
info@gondella.com

Czech Republic
Říkov 266
552 03 Česká Skalice 
Tel. : +420 491 40 12 11
info@gondella.cz

www.gondella.com

Metal Rack Solutions
Steenweg 82    
3540 Herk-de-Stad   

Tel. 013 29 31 80
BTW BE 0471311023
info@metalrack.be


