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• Schuifverdelers voor snelle verandering van planogram
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• Toename van de verkoop door duidelijk zichtbare producten
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• 	Verstelbare steun voor verpakkingen van verschillende hoogte
en breedte
• Grotere omloopsnelheid
• Kortere aanvullingstijd
• Product kan in blokken bewegen
• Verdelers met hoge zijkanten

SPECIFICATIES:
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• 	Verkrijgbaar in dieptes van
260 mm tot 560 mm
• 	Unieke voorrail zonder
geleiders, voor grenzeloos
verstellen
Verdelers met hoge zijkanten voor het
stapelen van producten

VOORBEELD TOEPASSINGSCATEGORIEËN:
•	Scheerapparaten/
scheermesjes

• Babyvoeding
• Huidverzorging

• Kleurspoelingen
• Persoonlijke verzorging

• Gekoelde producten

• Batterijen

• Hoest/verkoudheid en griep

• Deodorant

• Pijnstillers

• Shampoo

• Tuinbenodigdheden

• Vitamines

C

onsumenten hebben een hekel aan uitgeputte voorraden!
Velen zullen, als ze het gewenste product niet kunnen
vinden, ergens anders naartoe gaan of het helemaal niet kopen.
Als producten duidelijk zichtbaar en geordend zijn, is het voor
de consument gemakkelijker om producten te identificeren en te
selecteren.

• Doe-het-zelf-producten

• En nog veel meer

• Gloeilampen

COMPONENTEN:

De voorraad geordend houden, betekent prettiger winkelen en
maakt het de consument gemakkelijker het gewenste product
te vinden.
Het meest gebruikte, geveerde schapmanagementsysteem
ter wereld is nu nog verder verbeterd! De nieuwe generatie
Profit Pusher® maakt verandering van planogram gemakkelijk,
zonder dat het schap eerst moet worden leeggemaakt. Er is geen
gereedschap nodig om dit eenvoudige en intuïtieve systeem te
installeren. Dankzij ingebouwde, flexibele steunen en optionele
verdelers met hoge zijkanten passen er verpakkingen van
verschillende afmetingen in en kunnen twee of drie verpakkingen
op elkaar worden gestapeld.

Linkerzijde

Dankzij het flexibele steunmechanisme kan het systeem 180 graden worden versteld.

Voorrail

Rechterzijde

Verdeler midden

RTC is een internationaal
bedrijf met meer dan 60
jaar ervaring in het werken
met internationale merken
en detailhandelaars. We
zorgen voor toename
van uw verkoop, door
vernieuwd inzicht om te
zetten in ervaring,
omgeving en displays die
producten, mensen en
winkelruimte bij elkaar
brengen. We beheren de
complexiteit van grote,
wereldwijde programma’s,
terwijl ons assortiment aan
Store Ready Solutions®
(winkelklare oplossingen)
overal ter wereld acief de
uitdaging aangaat.

RTC Europe Limited
Castle Road
Eurolink
Sittingbourne
Kent ME10 3RN
VERENIGD KONINKRIJK
tel.: +44 1795 412795
fax: +44 1795 412799
e-mail: info@retailactivation.com
website: www.rtc.com

Ondernemingsnummer:
2108779

For the challenge in store.

