
Altijd beschermd en netjes opgesteld
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ZB-SyStemeN | WinkeLWAGenS | WinkeLWAGenStALLinG SiGMA

Winkelwagenstalling

Sigma

› Beschermt winkelwagens tegen weersinvloeden en diefstal

› Mechanische of elektrische rolluikaandrijving zorgt voor bedieningsgemak

› Strak, tijdloos design – kan met elke architectuur worden gecombineerd

Sigma
Winkelwagenstalling
Utility model pend.

De winkelwagenstalling Sigma kan elektrisch of mecha
nisch geopend en gesloten worden. Bij de comfortabele 
elektrische versie wordt het rolluik met een sleutelschake
laar bediend.

Groot bedieningsgemak

Overdag staan de winkelwagens droog en netjes opge
steld, voor meer comfort voor uw klanten. Het rolluik en 
het plexiglas beschermen uw winkelwagens in de stal
ling Sigma ’s nachts tegen weersinvloeden en diefstal.

Goede bescherming
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Point of service – dag en nacht

 De verlichte winkelwagenstalling Sigma is een markant oriëntatiepunt 
bij supermarkten met langere openingstijden en als de dagen korter worden. 
na sluitingstijd zijn de winkelwagens in de afgesloten stalling beschermd 
tegen diefstal.

aluminium profielen voor de winkelwagenstalling Sigma 
zijn leverbaar in fraaie standaardkleuren of in een door u 
gewenste speciale kleur. naast de standaardbeplating van 
plexiglas kunnen wij de stalling ook voorzien van vanda
lismebestendige aluminium beplating.

Vormgevingsvrijheid

De nieuwe winkelwagenstalling Sigma geeft met zijn  
heldere lijnenspel al op de parkeerplaats een signaal af voor 
de kwaliteit die de winkel wil uitstralen. Sigma kan met elke 
architectuur worden gecombineerd en is door zijn flexibiliteit 
geschikt voor vele verschillende wensen van klanten.

Heldere lijnen



4

ZB-SyStemeN | WinkeLWAGenS | BUitenveRkooPBox SiGMA PReSent

Buitenverkoopbox

Sigma present

› Presentatie en verkoop van seizoensartikelen buiten

› Nette uitstraling van de ruimte vóór uw winkel

› Artikelen hoeven voor en na sluitingstijd niet steeds uitgestald en opgeruimd te worden

met de verkoopbox Sigma present houdt uw winkel 
een nette uitstraling. De artikelen zijn altijd optimaal 
gepresenteerd en opgeruimd.

Nette uitstraling

Sigma present is een slimme verkoopbox voor buiten. 
Sigma Present zorgt voor extra verkoop oppervlak en 
extra impulsaankopen – in alle jaargetijden.

Meer ruimte, meer omzet

Sigma pReSeNt
Buitenverkoopbox
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Buiten presenteren en verkopen

 afgelopen met het steeds opnieuw uitstallen en opruimen 
van artikelen – u doet het rolluik van de Sigma Present ’s mor
gens elektrisch of mechanisch open en ’s avonds gewoon weer 
dicht. Dat bespaart tijd en mankracht. De verkoopbox zelf biedt 
veel ruimte voor het onderbrengen van artikelen op pallets.

individueel afgestemd op uw behoeften. Sigma 
Present is ook verkrijgbaar als wandversie. Dit houdt 
in dat de box geen achterwand heeft, maar wel een 
rubberen afsluitstrip.

Perfect voor uw behoeften

Overdag zijn de artikelen in de Sigma Present 
beschermd tegen weer en wind. na sluitingstijd zijn 
de artikelen in de verkoopbox veilig opgeborgen 
dankzij de vandalismebestendige aluminium beplating 
en het gesloten rolluik.

Veilig en beschermd

Sigma pReSeNt
Buitenverkoopbox gesloten
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800
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voorbeeld van de praktische indeling met pallets
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ZB-SyStemeN | WinkeLWAGenS | fietSenStALLinG SiGMA Bike | StALLinG SiGMA SPeciAL

Fietsenstalling

Sigma Bike

› Schone en droge parkeermogelijkheid voor fietsen

› Kan met elke architectuur worden gecombineerd

› Parkeermogelijkheid voor maximaal 13 fietsen

in de fraai vormgegeven stalling kunnen maximaal 
13 fietsen worden geplaatst. Stabiele fietsenrekken 
zorgen ervoor dat de fietsen niet omvallen.

Veel plaats

Sigma Bike is een stalling waarin klanten hun fiets 
kunnen parkeren. Zo zijn hun fietsen beschermd tegen 
weersinvloeden – een extra service aan uw klanten.

Nette en droge oplossing

Sigma BiKe
fietsenstalling
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Stalling voor speciale oplossingen

Sigma Special

› Flexibele stalling voor het onderbrengen van speciale wagens

› Geordende opstelling van verschillende soorten winkel- en servicewagens

› Ideaal bij weinig ruimte in de winkel

Na sluitingstijd beschermt het afsluitbare rolluik de 
servicewagens in de stalling tegen diefstal. Zo blijft 
alles op zijn plaats.

Veilig gestald

Sigma Special is een buitenstalling voor servicewagens. 
Dankzij deze klantvriendelijke stalling zijn de wagens be
schermd tegen weer en wind en staan ze netjes op de par
keerplaats opgesteld. Zo is er binnen de vestiging bij de 
ingang meer waardevolle ruimte om artikelen te presenteren.

Netjes opgeruimd

Sigma Special
Stalling voor speciale oplossingen
Utility model pend.
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 Metalen afvalemmer, thermisch verzinkt
 incl. bevestigingsmateriaal 03.93 270.55 Metalen afvalemmer, thermisch verzinkt

 incl. bevestigingsmateriaal 03.93 270.55

RAL 2002oranje
vuurrood RAL 3000

RAL 6018geelgroen
RAL 5002ultramarijnblauw

grijs aluminiumkleurig RAL 9007
       9206wit aluminiumkleurig
       7097antraciet-metallic

Bestellen

1895

205
0

20932239 2239

Sigma Bike

Basismodel: plaats voor max. 13 fietsen Bestelnr.

accessoires Bestelnr.

Sigma Bike 03.36 500.73 

 Binnenverlichting, weerbestendig, 58 watt 03.31 754.07 

Plaatsingscapaciteit fietsen (stuks) maximaal 13

A x B x C,  lengte x breedte x hoogte (mm) 2260 x 5020 x 2539

A

C

B

 Wissel-klapframe,
 aluminium, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

 Kunststof afvalemmer, geelgroen RAL 6018 
 incl. bevestigingsmateriaal 03.69 035.07

1895

205
0

20932239 2239

Sigma Special

Basismodel: Bestelnr.

accessoires Bestelnr.

Sigma Special SM – mechanisch op aanvraag

 Binnenverlichting, weerbestendig, 58 watt 03.31 754.07 

A x B x C,  lengte x breedte x hoogte (mm) 2260 x 5020 x 2539

Sigma Special SE – elektrisch op aanvraag

A

C

B

 Wissel-klapframe,
 aluminium, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

 Kunststof afvalemmer, geelgroen RAL 6018 
 incl. bevestigingsmateriaal 03.69 035.07

Vormgevingsmogelijkheden
7 standaardkleuren voor pro
fielen en als alternatief voor 
de standaardbeplating van 
plexiglas bieden wij u ook 
graag een op uw huisstijl 
afgestemde kleur aan.

accessoires
Met onze praktische 
accessoires kan de Sigma 
uitgebreid en aan uw 
behoeften aangepast 
worden.

Binnenverlichting Kunststof afvalemmer Gevelbord Wegwijzer »Fiets« Fietsenrek KappaWissel-klapframe

Vandaag
tot 20.00 uur 

open

 Fietsenrek standaard
 Plaatsingscapaciteit voor 8 fietsen 03.21 312.55

 Fietsenrek Kappa
 Plaatsingscapaciteit voor 8 fietsen 03.41 585.55

 Wegwijzer »Fiets«
 Zeefdruk op kunststof folie, weerbestendig standaard

 Fietsenrek standaard
 Plaatsingscapaciteit voor 5 fietsen 03.21 311.55

Servicewagenstalling Bestelnr.
Servicewagenstalling roestvrij staal incl. wegwijzers op aanvraag

        



 Metalen afvalemmer, thermisch verzinkt
 incl. bevestigingsmateriaal

 Metalen afvalemmer, thermisch verzinkt
 incl. bevestigingsmateriaal 03.93 270.55 03.93 270.55

8

Bestellen

*

4987

244
9

27702299

165
8

205
0

5028

Sigma

Basismodel: plaats voor 3 rijen winkelwagens Bestelnr.

accessoires Bestelnr.

Sigma SM – mechanisch 03.33 901.73 

 Binnenverlichting, weerbestendig, 58 watt 03.31 754.07 

A x B x C,  lengte x breedte x hoogte (mm) 5189 x 2536 x 2539

Plaatsingscapaciteit winkelwagens met korfvolume van 90 liter (stuks) 108

Sigma SE – elektrisch 03.30 290.73 

Plaatsingscapaciteit rijen winkelwagens 3

Plaatsingscapaciteit winkelwagens met korfvolume van 130 liter (stuks) 60

A

C

B

 Wissel-klapframe,
 aluminium, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

 Kunststof afvalemmer, geelgroen RAL 6018 
 incl. bevestigingsmateriaal 03.69 035.07

1895

205
0

20932239 2239

Sigma present

Basismodel: Bestelnr.

accessoires Bestelnr.

Sigma Present SM – mechanisch 03.36 386.73 

 Binnenverlichting, weerbestendig, 58 watt 03.31 754.07  

Sigma Present wandversie SM – mechanisch 03.36 577.73 

A x B x C,  lengte x breedte x hoogte (mm): 2260 x 5105 x 2539

Plaatsingscapaciteit europallets 1200 x 800 (stuks) maximaal 6

Sigma Present SE – elektrisch 03.36 387.73 

Sigma Present wandversie SE – elektrisch 03.36 390.73 

Plaatsingscapaciteit wegwerppallets 600 x 400 (stuks) maximaal 33

A

C

B

 Wissel-klapframe,
 aluminium, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

 Kunststof afvalemmer, geelgroen RAL 6018 
 incl. bevestigingsmateriaal 03.69 035.07

Beginstation Bestelnr.

  Beginstation zonder informatiebord 03.21 244.09

 Beginstation
 met één informatiebord 03.21 357.09

 Beginstation
 met twee of drie informatieborden op aanvraag

 Stootrand voor,
               in hoogte verstelbaar op aanvraag*

  Beschermrail met kunststof strip, aan de zijkant, 
geleiding via stootringen van wielen Ø 125 mm op aanvraag*

Beginstations roestvrij staal incl. beschermende elementen

Beginsleutels, lengte 500 mm
 voor muntsloten
 Wanzl-Starbox® 01.22 261.95

 voor muntsloten 
 Wanzl-Box Classic/Solid 01.22 261.95

 voor muntsloten 
 Wanzl-Promobox® Plus 01.22 262.95

 voor muntsloten   
 Wanzl-Sidebox® 01.50 286.95

Informatieborden met gebruiksinstructies, breedte 450 x hoogte 300 mm    
 voor muntsloten
 Wanzl-Starbox® 00.99 057.07

 voor muntsloten 
 Wanzl-Box Classic/Solid 00.99 058.07

 voor muntsloten 
 Wanzl-Promobox® Plus 77.26 877.07

 voor muntsloten   
 Wanzl-Sidebox® 77.76 286.07

 Informatiebord, onbedrukt 00.39 801.07

 Gevelbord 3200 x 500 mm op aanvraag

uitvoering
fraai gevormde aluminium profielen, buitenzijde afgerond. 
Zij en dakelementen van glasheldere plexiglasplaten. Aan 
beide zijden gemonteerde aluminium rechthoekige buizen 
met kunststof profielen als geleiding en stootrand voor win
kelwagens. traploos in hoogte verstelbare stelvoeten om 
bodemoneffenheden te vereffenen.

Rolluik
Aluminium profielen met geïntegreerde geleiding in ver
sterkte uitvoering met beschermprofielen van kunststof. 
Pantser van aluminium met vulling van hardschuim. 
Bediening van het rolluik met elektromotor of handslinger.

Oppervlak
kunststof poedercoating, leverbaar in 7 standaardkleuren. 
Speciale kleuren op aanvraag. * voor winkelwagens in de uitvoering Power Coating Plus
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3DuitSlaND 
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

NeDeRlaND 
Wanzl Nederland b.v.
Karolusstraat 4 
4903 RJ Oosterhout

phone  +31(0)162 / 42 22 50 
Fax  +31(0)162 / 45 46 50

info@wanzl.nl
www.wanzl.nl

Belgie / luxemBuRg 
Wanzl b.v.b.a. 
ambachtenlaan 36
ambachtelijke zone Haasrode  
3001 Heverlee

phone  +32 (0) 16 / 40 28 30
Fax  +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl@wanzl.be
www.wanzl.be


