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Kledij en 
sportartikelen





Kledij en 
sportartikelen
Gondella heeft een uiterst flexibel kledingrek 

om iedere collectie, elk seizoen opnieuw, 

aantrekkelijk in uw kledingzaak te presenteren. 

Zowel voor kledij, schoenen als sportartikelen 

kunnen we u aangepaste winkelrekken 

aanbieden.

Ontdek onze 
winkeloplossingen

Metal Rack
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Om de diverse kledingstukken overzichtelijk te 

presenteren kunnen onze modulaire winkelrekken 

uitgerust worden met talrijke accessoires: 

textielhaken of -baren, diverse legplanken, 

textiellamellen, … Al onze accessoires zijn 

compatibel met andere producten uit het ruime 

aanbod van Gondella: hierdoor hebt u een totale 

flexibiliteit voor het presenteren van uw collectie 

truien, broeken, t-shirts, herenhemden, blouses, 

jurkjes,...

Dit laat ook toe om op een snelle manier 

regelmatig variaties in uw winkel aan te brengen: 

heel praktisch om nieuwe collecties in de kijker te 

plaatsen. Met meer dan 200 kleuren en diverse 

afwerkingen kunt u uw boetiek of kledingwinkel 

een bepaalde uitstraling geven: een houten 

afwerking geeft uw kledingrek meteen een 

luxueuze look.

Een totale flexibiliteit om uw 
kledingrek in te richten
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Voor schoenenwinkels hebben we diverse 

praktische accessoires: verschillende types 

legplanken, schoensteunen, tabletten,… Onze 

legplanken zijn beschikbaar vanaf 15 cm diep 

oplopend per stap van 5 cm. Hierdoor verliest 

u geen nutteloze ruimte in het winkelschap en 

bekomt u bredere wandelgangen, wat het 

winkelcomfort voor de klanten verhoogt. Ons 

systeem geeft u ook een grote flexibiliteit voor het 

positioneren van de legplanken naargelang het 

type schoen: sneakers, pantoffels, enkellaarzen, 

hoge laarzen,...

Opteer eventueel voor ledverlichting: deze 

ledtubes worden onzichtbaar en rechtstreeks 

onder de neus van de legborden gemonteerd 

waardoor uw verschillende modellen extra 

geaccentueerd worden. Ook voor alle 

sportartikelen, -kledij en allerhande toebehoren 

hebben wij diverse creatieve oplossingen: voor 

fietsbanden, skilatten, snowboards, ... 

De verscheidenheid in afmetingen in combinatie 

met een breed gamma aan accessoires, maken 

onze systemen uiterst geschikt voor uw sportwinkel.

Diverse accessoires voor het 
presenteren van schoenen en 
sportartikelen
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Voorbeeldsamenstellingen

• Diverse praktische accessoires: textielhaken of -baren, diverse legplanken, textiellamellen, 

schoensteunen, tabletten, ...

• Meer dan 200 kleuren en diverse afwerkingen om uw boetiek of kledingwinkel een 

bepaalde uitstraling te geven: glas, verschillende types hout, ...
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• Minder diepe legborden zorgen voor bredere wandelgangen en meer winkelcomfort

• Creatieve oplossingen voor uw sportwinkel

• Een flexibel winkelrek voor kledij, schoenen en sportartikelen
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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


