SALSA ECO
Z troską o środowisko!
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SALSA ECO
Beztroski taniec – z miłości do środowiska
„Salsa” – tak nazwaliśmy nasz wózek sklepowy,
a to ze względu na taneczną lekkość, z jaką daje się
prowadzić po alejkach sklepu. Teraz wyjątkowa zwinność
wózka jest dostępna również w wersji eko. „Salsa eco”
powstaje bowiem z materiałów pochodzących
z recyklingu i nadających się do ponownego
przetworzenia. Wyłącznie zrównoważona gospodarka

← Cykl ekologiczny rozpoczyna się od zbierania tworzyw
sztucznych nadających się do
recyklingu (żółty worek).
↓ W drugim etapie materiały
te są ponownie przetwarzane
na tyle dokładnie, jak to tylko
możliwe.
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→ Analiza stosowanych surowców zapewnia
wysoką jakość produktu końcowego.

Wspieraj ochronę zasobów naturalnych,
wybierając produkty ekologiczne Wanzl

Dzięki wózkom Salsa eco zakupy staną się dla
Waszych klientów przyjemnością dzięki zasadom
zrównoważonego rozwoju, ponieważ wózek
powstaje w ramach recyklingu w obiegu zamkniętym. Opakowania po jogurcie czy też butelki PET:
zebrane materiały są sortowane, a następnie
przetwarzane na włókna poliestrowe lub granulat,
które następnie tworzą materiał wyjściowy do
naszych wysokiej jakości tworzyw. W ten sposób
zapobiegamy przedostawaniu się zużytych tworzyw
sztucznych do środowiska, ponieważ ich nie
wyrzucamy. Pozwala to oszczędzać cenne zasoby.
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INNOWACYJNA KONCEPCJA
WZORNICTWA
Kuszące zakupy
Produkty łatwe w obsłudze oraz tworzone w oparciu o zrównoważoną
politykę środowiskową: właśnie tego oczekują nasi klienci i odbiorcy końcowi.
Właśnie to zapewnia sprzedawcom i nabywcom Salsa eco. Innowacyjna
koncepcja wzornictwa łączy przestrzeń na zakupy i powierzchnie reklamowe,
zapewnia klientom odpowiednie akcesoria umożliwiające bezproblemowe
zakupy, a dzięki wysokiej jakości wykonania zapewnia najlepszą zwrotność.
Daj się poprowadzić!

↑ → POWIERZCHNIE REKL AMOWE
Chcesz wyróżnić swoje logo, zaprezentować swój slogan w najlepszy możliwy
sposób? – Powierzchnie z przodu wózka
i elementy boczne to dobre miejsca.
→ WZORNICT WO WÓZK A
SKLEPOWEGO
Salsa – to dynamika, pasja, nieprzewidywalność: Można je odnaleźć w
konstrukcji naszego wózka sklepowego.
Przyznano za niego nagrodę
„German Design Award”!
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→ KOLORY
Dwa warianty kolorystyczne spełniają różne
potrzeby: Czarny to ponadczasowa elegancja,
a zieleń to kolor świeżości i naturalności.

↑ GT26 ECO I GT40 ECO
…o pojemności 26 lub 40 litrów oraz wystarczająco
dużo powierzchni reklamowej.

Od małych sklepów po hipermarkety: Salsa eco
łączy potrzeby sprzedawców i klientów!
↓ 200, 150 LUB 95 LITRÓW
Wybierz rozmiar kosza o odpowiedniej pojemności!
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SALSA ECO – AKCESORIA
Wyjątkowo praktyczne!
Wózek sklepowy jest idealny, gdy spełnia wszystkie potrzeby klientów.
Aby to zapewnić, wyposażyliśmy Salsa eco w szeroką gamę akcesoriów.
Do przewożenia dzieci, odstawiania kubków, urządzeń elektronicznych czy
do ochrony przedmiotów przed uszkodzeniami mechanicznymi: Zadbaj, aby
Twoi klienci bezproblemowo poruszali się wózkiem po alejkach sklepowych!

→ UCHW Y T NA KUBEK I SK ANER
Ważne są szczegóły! Uchwyt Promobox
Plus S-Grip można wyposażyć w dodatkowe,
praktyczne akcesoria, takie jak uchwyt na
kubek czy skaner.
→ SIEDZONKO DL A DZIECK A
Jazda to prawdziwa zabawa! Siedzenia
dla małych pasażerów muszą być przede
wszystkim wygodne i bezpieczne. Wtedy
jazda po sklepie stanie się przyjemnością
także dla rodziców!
→ SIEDZONKO DL A DZIECK A –
PÓŁK A NA ZAKUPY
Bez dziecka, ale z delikatnymi produktami?
Rozłożone siedzonko zapewnia doskonałe
zabezpieczenie szczególnie delikatnych
towarów.

→ KR ATK A DO DZIELENIA ZAKUPÓW
Warto umożliwić klientom podział zakupów
wg ich preferencji. Doskonale nadaje się do
tego nasza kratka do dzielenia zakupów!
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→ PÓŁK A NA ZGRZEWKI
Na zgrzewki napojów lub inne
większe produkty: zawsze
wygodny transport.
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ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ

NIEMCY
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone
Fax

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

POLSKA
Wanzl Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 69
05-830 Nadarzyn
Phone
Fax

+48 (0) 22 / 739 50 00
+48 (0) 22 / 739 50 01

wanzl.pl@wanzl.com
www.wanzl.com

Wymiary w mm, podane w przybliżeniu, kolory podobne do RAL, zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.
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