
Systém, který chrání a je vždy připraven

VybaVeNí PROdejeN | nákUPní VOzíky
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VybaVeNí PROdejeN | nákUPní VOzíky | PARkOVAcí BOx PRO nákUPní VOzíky SiGMA

Parkovací box pro nákupní vozíky

Sigma

› chrání nákupní vozíky před nepříznivým počasím a odcizením

› vysoký obslužný komfort díky mechanickému nebo elektrickému pohonu rolety

› čistý, nadčasový design, který se dobře přizpůsobí jakémukoliv architektonickému řešení

Sigma
Parkovací box pro 
nákupní vozíky
Utility model pend.

Parkovací box Sigma lze otevírat a zavírat elektricky 
nebo mechanicky. U komfortní verze s elektrickým 
pohonem se roleta ovládá pomocí spínače s klíčem.

Vysoký obslužný komfort

Ve dne jsou nákupní vozíky připraveny pro zákazníky 
pěkně uklizené a suché. V noci jsou nákupní vozíky 
v parkovacím boxu Sigma s roletou a akrylovým sklem 
chráněny před nepříznivým počasím a odcizením.

Vysoká ochrana
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Dokonalý servis - ve dne v noci

 Osvětlené parkovací boxy Sigma jsou výraznými orientačními body 
u obchodů s delší otevírací dobou a v ročních obdobích s kratšími dny. 
Po zavírací době jsou nákupní vozíky v uzamykatelných parkovacích 
boxech bezpečně chráněny před odcizením.

Hliníkové sloupky parkovacího boxu Sigma dodáváme 
v atraktivních standardních barvách nebo ve speciálních 
barvách podle vašich požadavků. kromě sériově vyráběného 
akrylového skla dodáváme parkovací boxy i se speciálním 
hliníkovým obložením, které chrání před útoky vandalů.

Variabilní řešení

Nový parkovací box Sigma poukazuje svými čistými tvary 
již na parkovišti na náročnost prodejny. Přizpůsobí se 
jakémukoliv architektonickému řešení a díky své 
variabilnosti dokáže splnit různé požadavky zákazníků.

Jasná řeč tvarů
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VybaVeNí PROdejeN | nákUPní VOzíky | VenkOVní PRODejní BOx SiGMA PReSent

Venkovní prodejní box

Sigma Present

› prezentace a výprodej sezónního zboží ve venkovních prostorách

› čisté a upravené okolí vašeho obchodu

› šetří opakované vykládání a skládání zboží před otevřením a po zavření prodejny

díky prodejnímu boxu Sigma Present vypadá okolí 
vašeho obchodu čistě a upraveně. zboží je vždy 
optimálně umístěno a uklizeno.

Upravený vzhled

Sigma Present je chytrý prodejní box pro venkovní 
prostory. zajišťuje dodatečné prodejní prostory 
a podněcuje k impulzivním nákupům – nezávisle na 
ročním období.

Více místa pro vyšší obrat

Sigma PReSeNT
Venkovní prodejní box
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Prezentace a prodej zboží ve venkovním prostoru

 již žádné vybalování a uklízení zboží – ráno elektricky nebo 
mechanicky vytáhnete rolety prodejního boxu Sigma Present 
a večer je zase stáhnete dolů. Ušetříte čas i náklady na personál. 
Prodejní box poskytuje i dostatek místa pro uložení zboží na 
paletách.

individuálně přizpůsobený vašim potřebám. 
Prodejní box Sigma Present dodáváme rovněž ve 
verzi s umístěním přímo na zeď, tedy bez zadní 
stěny, avšak s gumovou zakončovací lištou.

Perfektní řešení vašich požadavků

Přes den je zboží v prodejním boxu Sigma Present 
chráněno před nepříznivým počasím. Po zavírací době 
je zboží v prodejním boxu bezpečně chráněno před 
vandaly díky speciálnímu hliníkovému obložení 
a uzamykatelné roletě.

Bezpečí a ochrana

Sigma PReSeNT
Venkovní prodejní box zamčený
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Příklad praktického uložení palet
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VybaVeNí PROdejeN | nákUPní VOzíky | BOx nA jízDní kOLA SiGMA Bike | BOx SiGMA SPeciAL

Box na jízdní kola

Sigma bike

› čisté a suché místo pro parkování jízdních kol

› harmonicky se přizpůsobí jakémukoliv architektonickému řešení

› možnost odstavení až 13 jízdních kol

V parkovacím boxu s propracovaným architektonickým 
řešením lze odstavit až 13 jízdních kol. Bezpečné 
umístění jízdního kola zajišťují stabilní stojany.

Dostatek místa

Sigma bike je odstavný box pro zákazníky 
přijíždějící na kole. jízdní kola jsou zde chráněna 
před nepříznivými povětrnostními vlivy – speciální 
služba zákazníkům.

Čisté a suché řešení

Sigma biKe
Box na jízdní kola
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Box pro speciální řešení

Sigma Special

› flexibilní box pro umístění speciálních vozíků

› přehledné uspořádání různých nákupních a servisních vozíků

› ideální řešení malých prostorů v prodejně

Po zavírací době jsou servisní vozíky ve stanici 
chráněny proti odcizení uzamykatelnou roletou. 
Vše tak zůstává na svém místě.

Bezpečně uložené

Sigma Special je stanice pro servisní vozíky ve 
venkovních prostorách. Vozíky jsou na parkovišti chráněny 
před nepříznivým počasím a jsou připraveny k okamžitému 
použití. Díky tomu jsou cenné prodejní plochy ve vstupní 
části prodejny k dispozici pro prezentaci zboží.

Čistě uklizené

Sigma SPecial
Box pro speciální řešení
Utility model pend.
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 Kovový odpadkový koš, žárově pozinkovaný
 vč. upevňovacího materiálu 03.93 270.55 Kovový odpadkový koš, žárově pozinkovaný

 vč. upevňovacího materiálu 03.93 270.55

RAL 2002Červenooranžová
Ohnivě červená RAL 3000

RAL 6018Žlutozelená
RAL 5002Ultramarínová

Šedá hliníková RAL 9007
       9206Bílá hliníková
       7097Antracitová metalická

Objednávková část

1895

205
0

20932239 2239

Sigma bike

Základní model: místo max. pro 13 jízdních kol Obj. číslo

Příslušenství Obj. číslo

Sigma Bike 03.36 500.73 

  Vnitřní osvětlení, odolné proti povětrnostním 
vlivům, 58 W

03.31 754.07 

Kapacita jízdních kol (ks) max. 13

A x B x C, délka x šířka x výška (mm) 2260 x 5020 x 2539

A

C

B

 Výměnný sklopný rám,
 hliník, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

  Plastový odpadkový koš, žlutozelený, 
RAL 6018, vč. upevňovacího materiálu 03.69 035.07

1895

205
0

20932239 2239

Sigma Special

Základní model: Obj. číslo

Příslušenství Obj. číslo

Sigma Special SM – mechanický pohon na vyžádání

  Vnitřní osvětlení, odolné proti povětrnostním 
vlivům, 58 W

03.31 754.07 

A x B x C, délka x šířka x výška (mm) 2260 x 5020 x 2539

Sigma Special SE – elektrický pohon na vyžádání

A

C

B

 Výměnný sklopný rám,
 hliník, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

  Plastový odpadkový koš, žlutozelený, 
RAL 6018, vč. upevňovacího materiálu 03.69 035.07

možnosti barevného řešení
7 standardních barev profilů 
a jako alternativu k sériově 
vyráběnému akrylovému 
zasklení dodáváme i barvy 
v souladu s vaším firemním 
designem.

Příslušenství
S naším praktickým 
programem příslušenství 
lze boxy Sigma účelně 
rozšiřovat a přizpůsobovat 
jakýmkoliv potřebám.

Vnitřní osvětlení Plastový odpadkový 
koš

Vývěsný štít Ukazatel cesty »jízdní 
kolo«

Stojan na jízdní kola 
Kappa

Výměnný sklopný rám

Dnes
otevřeno do 
20:00 hod.

 Stojan na jízdní kola Standard
 Kapacita 8 jízdních kol 03.21 312.55

 Stojan na jízdní kola Kappa
 Kapacita 8 jízdních kol 03.41 585.55

  Ukazatel cesty »jízdní kolo«, sítotisk na 
plastové fólii, odolný proti povětrnostním vlivům sériové provedení

 Stojan na jízdní kola Standard
 Kapacita 5 jízdních kol 03.21 311.55

Stanoviště pro servisní vozíky Obj. číslo
Stanoviště pro servisní vozíky z nerezové oceli vč. informační tabule na vyžádání

        



 Kovový odpadkový koš, žárově pozinkovaný
 vč. upevňovacího materiálu

 Kovový odpadkový koš, žárově pozinkovaný
 vč. upevňovacího materiálu 03.93 270.55 03.93 270.55
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Objednávková část

*

4987

244
9

27702299

165
8

205
0

5028

Sigma

Základní model: místo pro 3 řady nákupních vozíků Obj. číslo

Příslušenství Obj. číslo

Sigma SM – mechanický pohon 03.33 901.73 

  Vnitřní osvětlení, odolné proti povětrnostním 
vlivům, 58 W

03.31 754.07 

A x B x C, délka x šířka x výška (mm) 5189 x 2536 x 2539

Kapacita nákupních vozíků s objemem koše 90 l (ks) 108

Sigma SE – elektrický pohon 03.30 290.73 

Kapacita podle počtu řad nákupních vozíků 3

Kapacita nákupních vozíků s objemem koše 130 l (ks) 60

A

C

B

 Výměnný sklopný rám,
 hliník, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

  Plastový odpadkový koš, žlutozelený, 
RAL 6018, vč. upevňovacího materiálu 03.69 035.07

1895

205
0

20932239 2239

Sigma Present

Základní model: Obj. číslo

Příslušenství Obj. číslo

Sigma Present SM – mechanický pohon 03.36 386.73 

  Vnitřní osvětlení, odolné proti povětrnostním 
vlivům, 58 W

03.31 754.07  

Sigma Present SM, řešení na zeď – mechanický pohon 03.36 577.73 

A x B x C, délka x šířka x výška (mm): 2260 x 5105 x 2539

Kapacita europalet 1200 x 800 (ks) až 6

Sigma Present SE – elektrický pohon 03.36 387.73 

Sigma Present SE, řešení na zeď – elektrický pohon 03.36 390.73 

Kapacita jednocestných palet 600 x 400 (ks) až 33

A

C

B

 Výměnný sklopný rám,
 hliník, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

  Plastový odpadkový koš, žlutozelený, 
RAL 6018, vč. upevňovacího materiálu 03.69 035.07

Výchozí stanoviště pro řazení vozíků Obj. číslo

  Výchozí stanoviště pro řazení vozíků bez 
informační tabule 03.21 244.09

 Výchozí stanoviště pro řazení vozíků
 s informační tabulí 03.21 357.09

 Výchozí stanoviště pro řazení vozíků
 s dvěma nebo třemi informačními tabulemi na vyžádání

 Ochrana proti najetí vpředu,
               výškově přestavitelná na vyžádání*

  Ochranná kolejnička s plastovou lištou, po stranách, vodicí 
lišta podél ochranných kroužků na kolečkách Ø 125 mm na vyžádání*

Výchozí klíč pro řadu vozíků, délka 500 mm
 pro mincový zálohovací systém
 Wanzl-Starbox® 01.22 261.95

 pro mincové zálohovací systémy 
 Wanzl-Box Classic/Solid 01.22 261.95

 pro mincový zálohovací systém 
 Wanzl-Promobox® Plus 01.22 262.95

 pro mincový zálohovací systém
 Wanzl-Sidebox® 01.50 286.95

 pro mincový zálohovací systém
 Wanzl-Starbox® 00.99 057.07

 pro mincové zálohovací systémy 
 Wanzl-Box Classic/Solid 00.99 058.07

 pro mincový zálohovací systém 
 Wanzl-Promobox® Plus 77.26 877.07

 pro mincový zálohovací systém
 Wanzl-Sidebox® 77.76 286.07

 Informační štítek, bez potisku 00.39 801.07

 Vývěsní štít 3200 x 500 mm na vyžádání

Provedení
Pěkně tvarované hliníkové profily, z vnější strany zaoblené. 
Boční a střešní prvky z čirých akrylových desek. Po obou 
stranách namontovaná pravoúhlá hliníková trubka 
s plastovými profily jako vodicí lišta a ochrana proti najetí 
nákupních vozíků. Plynule nastavitelné patky pro vyrovnání 
nerovností podkladu.

Roleta
Pancíř z hliníku vyplněný tvrzenou pěnou. Ovládání rolety 
elektromotorem nebo ruční klikou.

Povrch
Povrchová úprava práškovými plasty v 7 standardních 
barvách. zvláštní barvy na vyžádání. 

* pro nákupní vozíky v provedení Power Coating Plus

          

Výchozí stanoviště pro řazení vozíků z nerezové oceli vč. ochranných prvků

Informační štítek s pokyny k obsluze, šířka 450 x výška 300 mm    
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SlOVeNSKÁ RePUliKa  
Wanzl SK, s.r.o.
cukrovarská 427
926 01 Sered’

Phone +421 31 789 1381
Fax  +421 31 789 7928

wanzl@wanzl.sk
www.wanzl.sk

ČeSKÁ RePUliKa
WaNZl spol s r.o. 
783 47 Hněvotín 333 

Phone +420 585 751 555 
Fax  +420 585 751 551

obchod@wanzl.cz 
www.wanzl.cz

NěmecKO 
Wanzl metallwarenfabrik gmbH 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0 
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.de 
www.wanzl.com


