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Systemowe rozwiązanie do przechowywania
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Sigma
Wiata parkingowa na wózki sklepowe
› Ochrona wózków sklepowych przed kradzieżami i złymi warunkami atmosferycznymi
› Komfort użytkowania dzięki mechanicznemu lub elektrycznemu napędowi rolet
› Elegancki wygląd – wiata doskonale pasuje do każdego otoczenia.

Sigma
Wiata parkingowa
na wózki sklepowe
Utility model pend.

Lepsza ochrona
W dzień na klientów czekają czyste i suche wózki.
W nocy roleta i akrylowe ściany chronią zaparkowane
w wiacie wózki przed złymi warunkami pogodowymi i
kradzieżą.

Komfort użytkowania
Wiatę parkingową Sigma można otwierać i zamykać
za pomocą elektrycznego lub ręcznego mechanizmu.
W wersji zasilanej elektrycznie roleta jest obsługiwana
za pomocą przełącznika kluczykowego.
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Przyciąga uwagę – dzień i noc
Podświetlane wiaty parkingowe Sigma są wyraźnymi punktami orientacyjnymi
w marketach otwartych do późnych godzin lub w porach roku, w których dni są
krótsze. Po zamknięciu sklepu wózki sklepowe są chronione przed kradzieżami.

Wygląd i bezpieczeństwo na wysokim poziomie
Wiata parkingowa Sigma jest wyraźnym sygnałem dla
klientów, że w sklepie mogą się spodziewać wysokiej
jakości usług. Doskonale pasuje do otoczenia w każdym
stylu, a jej konstrukcja umożliwia wprowadzenie zmian
zgodnie z życzeniem klienta.

Łatwość adaptacji
Profile aluminiowe wiaty parkingowej Sigma są dostępne w
atrakcyjnych kolorach standardowych lub w specjalnym kolorze
na zamówienie. Oprócz ścian z płyty akrylowej dostarczanej
seryjnie możemy wiatę dodatkowo wyposażyć w specjalne
osłony aluminiowe, odporne na zniszczenia przez wandali.
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Sigma Present
Wiata ekspozycyjna
› Ekspozycja i sprzedaż artykułów sezonowych na zewnątrz sklepu
› Czysta i zadbana wizytówka marketu
› Nie trzeba przemieszczać towarów przed i po zamknięciu sklepu

Sigma PRESENT
Wiata ekspozycyjna

Więcej miejsca to większe obroty
Sigma Present to funkcjonalna wiata ekspozycyjna
na zewnątrz sklepu. Zapewnia dodatkową
powierzchnię sprzedaży i zachęca do zakupów –
niezależnie od pory roku.

Zadbane miejsce ekspozycji
Czysta i zadbana wiata ekspozycyjna Sigma Present
to najlepsza wizytówka marketu. Towary można w
niej rozmieścić w sposób optymalny i uporządkowany.
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Ekspozycja i sprzedaż na zewnątrz sklepu
Koniec z pracochłonnym wykładaniem i chowaniem towarów – wystarczy rano podnieść
rolety, a wieczorem opuścić je za pomocą mechanizmu ręcznego lub elektrycznego.
Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i pracę personelu. Wiata ekspozycyjna jest
dostosowana do przechowywania towarów na paletach.

Sigma PRESENT
Zamknięta wiata ekspozycyjna
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Przykład praktycznego wypełnienia powierzchni paletami

Bezpieczeństwo i ochrona
W ciągu dnia towary umieszczone w wiacie ekspozycyjnej
Sigma Present są chronione przed wiatrem i szkodliwymi
warunkami atmosferycznymi. Po zamknięciu sklepu towary
są chronione wewnątrz wiaty za pomocą odpornej na
działanie wandali osłony aluminiowej i zamykanej rolety.

Możliwość dostosowania do indywidualnych
potrzeb
Różne wersje dla różnych odbiorców. Wiata Sigma
Present może występować w wersji przyściennej:
bez tylnej ściany, z gumową listwą uszczelniającą.
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Sigma Bike
Wiata na rowery
› Możliwość przechowania roweru w czystym i suchym miejscu
› Doskonale pasuje do każdego otoczenia
› Możliwość parkowania do 13 rowerów

sigma bike
Wiata na rowery

Czyste i suche miejsce przechowywania
Sigma Bike to wiata do parkowania rowerów
klientów. Chroni rowery przed złymi warunkami
atmosferycznymi co świadczy o szczególnej dbałości o
klienta.

Komfortowa przestrzeń
Doskonale zaprojektowana wiata zapewnia miejsce
na 13 rowerów. Stabilne stojaki to pewna podpora
dla rowerów.
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Sigma Special
Wiata do zadań specjalnych
› Uniwersalna wiata na wózki specjalne
› Przejrzysty podział miejsca na różne typy wózków
› Idealna w przypadku ograniczonej ilości wolnego miejsca w sklepie

Sigma Special
Wiata do rozwiązań specjalnych
Utility model pend.

Czyste i zadbane wózki
Sigma Special to wiata na wózki specjalne
przechowywane na zewnątrz sklepu. Zapewnia ochronę
przed wiatrem i złymi warunkami atmosferycznymi
w przyjaznej dla klienta lokalizacji na parkingu. Dzięki temu
można przeznaczyć cenną przestrzeń przy wejściu do
sklepu na atrakcyjną ekspozycję towarów.

Bezpieczne przechowywanie
Po zamknięciu sklepu wózki specjalne są chronione
przed kradzieżą za pomocą zamykanej rolety. Dzięki
temu wszystko zostaje na swoim miejscu.
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Karta katalogowa
Sigma Bike

2239

B

2239

1895

2093

2050

C

2050

C

Sigma Special

2239

A

B

2239

1895

2093

A

Model podstawowy: miejsce na 13 rowerów Nr katalogowy

Model podstawowy:

Nr katalogowy

Sigma Bike

03.36 500.73

Sigma Special SM – mechaniczna

na zamówienie

A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm)

2260 x 5020 x 2539

Sigma Special SE – elektryczna

na zamówienie

Maksymalna liczba rowerów (szt.)

maks. 13

A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm)

2260 x 5020 x 2539

Akcesoria

Nr katalogowy

Akcesoria

Nr katalogowy

	Oświetlenie wewnętrzne, odporne na wpływy
atmosferyczne, 58 W
Tablica informacyjna,
aluminium, 910 x 1170 mm
	Śmietnik z tworzywa sztucznego, żółto-zielony,
RAL 6018 z elementami mocującymi
Śmietnik metalowy, cynkowany ogniowo
z elementami mocującymi
	Tabliczka »Rower«, sitodruk na folii z tworzywa
sztucznego, odporny na wpływy atmosferyczne
Stojaki Kappa na rowery
Maksymalna liczba rowerów: 8
Stojaki Standard na rowery
Maksymalna liczba rowerów: 5
Stojaki Standard na rowery
Maksymalna liczba rowerów: 8

Możliwości dostosowania
Profile w 7 kolorach
standardowych. Oprócz
standardowych szyb
akrylowych oferujemy
także szyby w kolorach
firmowych klienta.

03.93 270.55

	Oświetlenie wewnętrzne, odporne na wpływy
atmosferyczne, 58 W
Tablica informacyjna,
aluminium, 910 x 1170 mm
	Śmietnik z tworzywa sztucznego, żółto-zielony,
RAL 6018 z elementami mocującymi
Śmietnik metalowy, cynkowany ogniowo
z elementami mocującymi

seryjnie

Stacja do wózków specjalnych

Nr katalogowy

Stacja początkowa do wózków specjalnych, stal nierdzewna, ze znakami informacyjnymi

na zamówienie

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

03.41 585.55
03.21 311.55
03.21 312.55

czerwony ceglasty RAL 2002
czerwony ognisty

RAL 3000

ultramaryna

RAL 5002

żółto-zielony

RAL 6018

srebrny ciemny

RAL 9007

srebrny aluminiowy

9206

antracyt metaliczny

7097

Akcesoria
Dzięki szerokiej gamie
akcesoriów system Sigma
można wygodnie
rozbudować i dostosować
do własnych potrzeb.

Dziś
otwarte do
20:00

Oświetlenie
wewnętrzne

Tablica informacyjna

Śmietnik z tworzywa
sztucznego
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Szyld górny

Tabliczka »Rower«

Stojaki Kappa na
rowery

Karta katalogowa
Sigma

Sigma Present

*

2299

B

2770

A

2050

C

1658
2050

C

2449

4987

2239

5028

B

2239

1895

2093

A

Model podstawowy: miejsce na 3 rzędy wózków sklepowych Nr katalogowy

Model podstawowy:

Nr katalogowy

Sigma SM – mechaniczna

03.33 901.73

Sigma Present SM – mechaniczna

03.36 386.73

Sigma SE – elektryczna

03.30 290.73

Sigma Present SE – elektryczna

03.36 387.73

A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm)

5189 x 2536 x 2539

Sigma Present przyścienna SM – elektryczna

03.36 577.73

Maksymalna liczba rzędów wózków sklepowych
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Sigma Present przyścienna SE – elektryczna

03.36 390.73

Maksymalna liczba wózków o pojemności 90 l (szt.)

108

A x B x C, długość x szerokość x wysokość (mm) :

2260 x 5105 x 2539

Maksymalna liczba wózków o pojemności 130 l (szt.)

60

Maksymalna liczba palet jednorazowych 600 x 400 (szt.) do 33

Akcesoria

Nr katalogowy

	Oświetlenie wewnętrzne, odporne na wpływy
atmosferyczne, 58 W
Tablica informacyjna,
aluminium, 910 x 1170 mm
	Śmietnik z tworzywa sztucznego, żółto-zielony,
RAL 6018 z elementami mocującymi
Śmietnik metalowy, cynkowany ogniowo
z elementami mocującymi
Szyld górny 3200 x 500 mm

Stacja początkowa

Maksymalna liczba europalet 1200 x 800 (szt.)

do 6

Akcesoria

Nr katalogowy

	Oświetlenie wewnętrzne, odporne na wpływy
atmosferyczne, 58 W
Tablica informacyjna,
aluminium, 910 x 1170 mm
	Śmietnik z tworzywa sztucznego, żółto-zielony,
RAL 6018 z elementami mocującymi
Śmietnik metalowy, cynkowany ogniowo
z elementami mocującymi

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

na zamówienie

Nr katalogowy

Stacja początkowa, stal nierdzewna, z elementami ochronnymi
	Stacja początkowa bez tablicy informacyjnej

03.21 244.09

Stacja początkowa
03.21 357.09
z tablicą informacyjną
Stacja początkowa
na zamówienie
z 2 lub 3 tablicami informacyjnymi
Zabezpieczenie przed najechaniem z przodu,
na zamówienie*
regulowana wysokość
Szyna ochronna z listwą z tworzywa sztucznego, boczna,
na zamówienie*
prowadzenie wzdłuż pierścieni odbojowych z kółkami Ø 125 mm
Klucze stacji początkowej, dł. 500 mm
do automatów na monetę
01.22 261.95
Wanzl Starbox®
do automatów na monetę
01.22 261.95
Wanzl Box Classic/Solid
do automatów na monetę
01.22 262.95
Wanzl Promobox® Plus
do automatów na monetę
01.50 286.95
Wanzl Sidebox®
Tablica informacyjna z instrukcją obsługi, szer. 450 x wys. 300 mm
do automatów na monetę
00.99 057.07
Wanzl Starbox®
do automatów na monetę
00.99 058.07
Wanzl Box Classic/Solid
do automatów na monetę
77.26 877.07
Wanzl Promobox® Plus
do automatów na monetę
77.76 286.07
Wanzl Sidebox®
Tablica informacyjna, niezadrukowana

Wykonanie
Profile aluminiowe o eleganckiej linii, zaokrąglone na
zewnątrz. Elementy boczne i zadaszenie wykonane
z przezroczystej płyty akrylowej. Zamontowana
obustronnie aluminiowa rura prostokątna z profilami
odbojowymi z tworzywa sztucznego ułatwia
zaparkowanie i chroni przez wózków. Stopy z płynnie
regulowaną wysokością służą do niwelacji nierówności
podłoża.
Roleta
Aluminiowy profil ze zintegrowaną prowadnicą,
wzmocniony profilami ochronnymi z tworzywa
sztucznego. Osłona z aluminium z wypełnieniem z
twardej pianki. Włączenie rolety za pomocą silnika
elektrycznego lub korby ręcznej.
Powierzchnia
Powłoka malowana proszkowo. Do wyboru 7 kolorów
standardowych. Kolory specjalne na zamówienie.

00.39 801.07

* do wózków sklepowych w wersji Power Coating Plus
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Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +48 (0) 22 / 739 50 00
Fax
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info@wanzl.de
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