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Parafarmacie





Parafarmacie
Uw parafarmacie is een uiterst nette 

winkel met een uitgebreid aanbod aan 

verzorgingsproducten. Deze cleane look 

bekomt u door een fris interieur, een heldere 

belichting en aangepast meubilair.

Ontdek onze 
winkeloplossingen
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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 parafarmaceutische producten: 

voedingssupplementen, zonneproducten, 

mond- en gebitshygiëne, gelaatsverzorging, 

orthopedische accessoires, ...

Onze parelwitte winkelrekken bestaan in 

verschillende breedtes: ook in speciale modules 

van 80 cm, een vaak gebruikte standaard in uw 

sector. Aangezien kleinere producten minder 

plaats vragen, kunt u opteren voor minder diepe 

winkelrekken: onze legplanken zijn beschikbaar 

vanaf 15 cm oplopend per stap van 5 cm, ideaal 

voor het presenteren van verzorgingsproducten. 

Onze winkelrekken kunnen worden afgewerkt met 

een plint of uitschuifbare bodemlade voor uw 

stock. Aangevuld met onze speciale meubels 

voor impulsaankopen, hebt u een totaaloplossing 

voor uw winkelinrichting.

Een totaaloplossing voor uw 
parafarmacie
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Bij Gondella kunt u kiezen uit diverse afwerkingen 

om uw parafarmacie een bepaalde uitstraling 

te geven: wij hebben metalen, glazen 

en houten legplanken in ons gamma. Wij 

kunnen de winkelrekken aankleden met een 

gepersonaliseerde luifel: dit geeft niet alleen meer 

sfeer, uw klanten vinden ook sneller het gewenste 

product terug.

Opteer eventueel voor legborden met 

ledverlichting: deze ledtubes worden onzichtbaar 

en rechtstreeks onder de neus van de legplank 

gemonteerd waardoor de producten extra 

geaccentueerd worden. Onze kleine, individuele 

etikethouders geven u de mogelijkheid om uw 

elektronische of papieren prijsaanduiding bij 

het product op de legplank aan te brengen. In 

combinatie met onze plexi scheidingen verkrijgt 

u een verzorgde winkelpresentatie met een 

maximale visibiliteit van uw producten.

Diverse toebehoren voor een 
praktische indeling van uw 
winkelrek

Metal Rack
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Voorbeeldsamenstellingen

• Uw gamma parafarmaceutische producten overzichterlijk op het winkelschap

• Legborden met ledverlichting

• Diverse accessoires voor een praktische indeling van het winkelrek

• Kleine, individuele etikethouders
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• Een optimale winkelinrichting

• Speciale meubels voor impulsaankopen

• Uitschuifbare bodemlade voor uw stock
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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


