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Elektro





Elektro
Gondella kan u een reeks praktische oplossingen 

aanbieden voor het presenteren van uw 

uitgebreid assortiment elektrotoestellen. Van 

standaard metalen rek tot een luxueuze look, 

ons modulair winkelrekkensysteem heeft oneindig 

veel mogelijke combinaties en afwerkingen. U 

kunt rekenen op een optimale inrichting van uw 

elektrowinkel.

Ontdek onze 
winkeloplossingen

Metal Rack
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De verscheidenheid in afmetingen in combinatie 

met een breed gamma aan accessoires, 

maken onze systemen uiterst geschikt voor het 

presenteren van uw diverse elektrotoestellen.

Van klein tot groot elektro, voor elk toestel kunnen 

wij u een aangepaste oplossing aanbieden: 

smartphones, fototoestellen, tv’s, microgolfovens, 

laptops, multimedia,...

De stabiliteit en het grote draagvermogen van 

onze winkelrekken laten toe om ook zwaardere 

huishoudtoestellen uit te stallen: koelkasten, 

wasmachines, droogkasten, ... 

Ons modulair systeem is beschikbaar in 

verschillende lengtes en dieptes, wat zorgt voor 

een optimale invulling van uw winkeloppervlakte.

Een stevig systeem voor al uw 
elektrotoestellen
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Onze diverse accessoires zorgen voor een 

verzorgde winkelpresentatie: wij kunnen 

speciale achterwanden met geïntegreerde 

stopcontacten voorzien waarin ook de bekabeling 

kan worden weggewerkt. Op ons legbord 

kunnen we een geïnclineerde neus voorzien om 

productspecificaties aan te brengen, onderaan 

het rek staat uw stock netjes opgesteld. Voor 

diefstalgevoelige producten kunnen wij voorzien 

dat u deze elektronisch kan beveiligen, of kunt 

u opteren voor onze vitrines die gemakkelijk te 

integreren zijn in een standaard rek.

Bij Gondella heeft u talrijke mogelijkheden 

om uw elektrozaak een bepaalde uitstraling 

te geven: winkelrekken met houten afwerking, 

glazen legplanken, lamellenwanden, ... Uw klant 

krijgt een uitgebreid en overzichtelijk gamma 

gepresenteerd waar hij alles gemakkelijk kan 

terugvinden.

Een verzorgde winkelpresentatie

Metal Rack
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Voorbeeldsamenstellingen

• Een oplossing voor al uw elektrotoestellen

• Een overzichtelijk en praktisch winkelrek

• Een optimale winkelinrichting
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• Legborden met geïnclineerde neus voor productspecificaties

• Diverse afwerkingen: van standaard metalen rek tot een luxueuze look
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Realisaties
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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


