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Speelgoed





Speelgoed
Gondella heeft diverse praktische oplossingen 

om speelgoed aantrekkelijk in uw winkel te 

presenteren: onze winkelrekken laten u toe 

een uitgebreid gamma overzichtelijk in uw 

speelgoedwinkel uit te stallen.

Ontdek onze 
winkeloplossingen

Metal Rack
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Dankzij de flexibiliteit van ons systeem kunt u uw 

winkelrek maximaal invullen: de verscheidenheid 

in afmetingen in combinatie met een breed 

gamma accessoires maken onze systemen 

uiterst geschikt voor het presenteren van 

speelgoed. Onze legplanken zijn beschikbaar in 

verschillende dieptes, wat de mogelijkheid geeft 

om voldoende artikelen netjes uit te stallen. De 

diverse accessoires zorgen voor een overzichtelijk 

gamma: voor zowel staande als liggende 

presentaties hebben we diverse oplossingen.

Bij Gondella heeft u de keuze uit meer dan 

200 kleuren om uw assortiment aantrekkelijk 

te presenteren en uw winkel een eigen look te 

geven. Onze winkelrekken kunnen bovendien 

van een praktische luifel voorzien worden: deze 

eye-catcher trekt niet enkel de aandacht, ook uw 

stock kan hierachter netjes worden opgeborgen. 

Wij kunnen u eveneens diverse creatieve 

oplossingen aanbieden om bepaalde producten 

in de kijker te plaatsen: ballenrekken, actiekorven, 

draadcontainers, …

Een uitgebreid gamma 
aantrekkelijk gepresenteerd

Metal Rack
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Ook voor kinderboeken, stripverhalen, cd’s, 

dvd’s en blu-rays kunnen wij een aangepast 

winkelrek aanbieden. U heeft de keuze uit 

diverse accessoires om uw gamma overzichtelijk 

te presenteren: speciale legplanken, zigzag 

presentaties, scheidingen, boekenbakken,… 

Onze legplanken en boekenbakken zijn 

beschikbaar in verschillende dieptes waaruit u kunt 

kiezen volgens uw oplage. Om bepaalde boeken 

in de kijker te plaatsen kunnen wij lectuurtafels 

voorzien. Ook voor game stores ontwikkelen wij 

diverse creatieve oplossingen. 

 

Dankzij ons modulair systeem heeft u een 

totaaloplossing voor uw speelgoedwinkel waarbij 

de verkoopoppervlakte optimaal wordt ingevuld: 

uw assortiment wordt aantrekkelijk gepresenteerd, 

de stock staat geordend uitgestald en 

uitzonderlijke promoties worden aantrekkelijk in de 

kijker geplaatst.

Praktische oplossingen voor 
boeken en games
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Voorbeeldsamenstellingen

• Uw uitgebreid assortiment speelgoed overzichtelijk gepresenteerd

• Een maximale invulling van het winkelrek

• Meer dan 200 kleuren om uw winkel een eigen look te geven
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• Creatieve oplossingen om producten in de kijker te plaatsen:  
ballenrekken, actiekorven, draadcontainers,...

• Praktische oplossingen om boeken en multimedia te presenteren
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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


