
1

Boekhandel





Boekhandel
Een boekhandel moet geordend ingedeeld 

zijn maar vraagt ook om de nodige 

gezelligheid. Uw winkel moet klanten 

uitnodigen om door de diverse boeken te 

bladeren: zij nemen graag de tijd om rustig 

het juiste boek te kiezen. Dit kan alleen 

verkregen worden door een goede en 

aangename winkelinrichting.

Ontdek onze 
winkeloplossingen
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Gondella heeft een uitgebreid assortiment 

accessoires om uw boeken, tijdschriften, 

kranten, strips, wenskaarten en papierwaren 

overzichtelijk te presenteren. Onze diverse 

toebehoren zorgen voor een verzorgd boekenrek: 

u hebt de keuze uit verschillende legplanken, 

steunen, boekenscheidingen, boekenbakken, 

krantenladders,… .

Wij kunnen een boekenrek afwerken met een plint 

of uitschuifbare bodemlade waarin u uw stock 

netjes kunt opbergen. Ons modulair systeem is 

beschikbaar in verschillende lengtes en dieptes, 

wat zorgt voor een optimale invulling van uw 

winkeloppervlakte.

Diverse 
presentatiemogelijkheden

Metal Rack
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Bij Gondella kunt u kiezen uit meer dan 

200 kleuren en diverse materialen om uw 

boekhandel een bepaalde uitstraling te geven. 

Een houten afwerking zorgt voor een luxueuze 

look en brengt meteen meer gezelligheid in 

uw winkel. U kunt uw winkelrekken aankleden 

met een gepersonaliseerde luifel zodat uw 

klanten gemakkelijk de gewenste categorie 

terugvinden. Deze kunnen ook voorzien worden 

van ledverlichting om uw afdeling aangenamer te 

maken.

Om bepaalde boeken in de kijker te plaatsen 

kunt u lectuurtafels op strategische plaatsen in 

uw winkel plaatsen: u kunt dus rekenen op een 

totaaloplossing voor uw boekhandel.

Talrijke afwerkingen

Metal Rack
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Voorbeeldsamenstellingen

• Diverse presentatiemogelijkheden voor een overzichtelijk boekenrek

• Talrijke accessoires voor een praktische indeling van het winkelschap

• Frontale of zigzag presentatie
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• Lectuurtafels om boeken in de kijker te plaatsen

• Uitschuifbare bodemlade voor uw stock

• Diverse afwerkingen voor een sfeervolle winkelinrichting
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Realisaties



11



12

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

www.gondella.com

Metal Rack Solutions
Steenweg 82    
3540 Herk-de-Stad   

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


