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Wanzl

ComPaNy miSSioN
 

Prezentace, přeprava, prodej

n Wanzl je mezinárodní obchodní systémový partner 
a rozvíjí jeden z nejucelenějších výrobkových programů pro 
trhy na celém světě. Se svým bestsellerem – nákupním 
vozíkem – je Wanzl jedničkou na světovém trhu – téměř 
tři miliony nových nákupních vozíků ročně přibude do 
obchodů a v početných variantách plní požadované úkoly. 
Vstupní zařízení a vedení zákazníka, dělicí stěny a navádě
cí systémy pomáhají snižovat inventurní rozdíly a podpo
rují intuitivní orientaci v prodejně. a Wanzl samozřejmě ví, 
jak má zboží v místě prodeje optimálně působit na vysoké 
tržby obchodu. Program pro vychystávání, přepravu 
a skladování podporuje interní a externí logistické procesy 
a pomáhá snižovat chyby i průběžné časy. 
Velká výhoda: úsporná logistika včetně vylepšené konku
renceschopnosti! 

S více než 4 200 zaměstnanci a výrobními závody v sedmi 
zemích firma vyvíjí a vyrábí inovativní produkty prvotřídní 
kvality. 
21 poboček a téměř 50 zastoupení na celém světě zaru
čuje servis přímo v daném místě.

GottfRieD WaNZl
řídí od roku 1998, ve třetí generaci, dějiny 
mezinárodně činného rodinného podniku 
jako výkonný ředitel firmy.

CReative CeNteR WaNZl
je se svými moderními výstavními prosto
rami místem setkávání: komunikace 
a výměna zkušeností zde stojí na prvním 
místě.



ShoP SolutioNS
 



n Naše obchodní divize Shop Solutions plánuje a rea
lizuje individuální nákupní světy. S našimi regálovými 
systémy a řešeními pro zařízení obchodů patříme k nej
lepším výrobcům na světě. Díky kreativnímu designu 
 obchodů, kompetentnímu poradenství a profesionální
mu řízení projektů až po řešení na klíč se těšíme vynika
jící pověsti i daleko za hranicemi evropy.

Plánování prostoru začíná ve firmě Wanzl mimo prodej
nu: při analýze místa prodejny a jejích cílů. Na tomto 
základě se plánuje umístění jednotlivých částí prodejny, 
zboží i tras pro nakupující. V každé fázi projektu Wanzl 
ručí za bezpečnou investici: „Co vidíte v plánech, to pro 
vás přesně vybudujeme“.





Nákupní vozíky

 Retail SyStemS

Neuvěřitelná rozmanitost výrobků od 
jedničky na trhu

n S plastovým nákupním vozíkem série tango firmy 
Wanzl je nakupování ještě příjemnější. 
lehké a snadno ovladatelné nákupní vozíky s vynikajícím 
tlumením hluku jsou díky voštinové struktuře maximálně 
stabilní a bezpečné.

SéRie elX
ať už neskladná balení PeT lahví, 
těžké přepravky s nápoji nebo velká 
balení pracích prášků – sklopná 
odkládací plocha v zadní části 
vozíku elX firmy Wanzl je geniálním 
univerzálním řešením pro neskladné 
zboží.

NakuPovat jako „velCí“
Dětské nákupní vozíky firmy Wanzl 
nabízejí práci „zákazníkům zítřka“. 
Nákup bez stresu potěší nejen 
rodiče, ale zajistí i vyšší obrat.



Transportní vozíky

 Retail SyStemS

Přeprava těžkého zboží je pro nás hračkou

n všude tam, kde se musí přepravovat těžké nebo 
neskladné zboží bez velké námahy a šetrně k zádům, se 
dostávají ke slovu naše speciální transportní vozíky.

tRaNSPoRtNí voZíky SéRie t
Transportní vozíky série T zahrnují 
standardní modely pro přepravu všeho 
druhu. Zejména obchody typu C+C 
s oblibou využívají široké spektrum 
této modelové řady.

SéRie multi-CaRt
Multitalent mezi transportními a ná kup
ními vozíky. V sérii MUC se  spojují velké 
ložné plochy s extrémní zatížitelností 
a snadnou ovladatelností za účelem 
příkladného komfortu pro zákazníka.



Nákupní košíky

 Retail SyStemS

Malý nákup zcela pod kontrolou

n Stohovatelné plastové koše série Gt26 jsou vyrobeny 
z lehkého polypropylenu. Polokruhový design umožňuje 
pohodlné nošení blízko těla.

take 2
Stabilní konstrukce z kruhových tru
bek k zavěšení košíků. V kombinaci 
s koši GT26 se model Take 2 stává 
nákupním vozíkem pro spontánní 
doplňkové nákupy. 

NákuPNí košíky ov17
Naše nezničitelné klasické drátěné 
košíky s hustými oky patří neodmy
slitelně do světa nákupů již desítky 
let.



Vedení zákazníka

 Retail SyStemS

Nejatraktivnější způsob řízení proudů zákazníků

n Naše vstupní zařízení eGate® Colour vítá zákazníky 
již při příchodu. Barevné světlo ukazuje cestu a zve ke 
vstupu do obchodu. Nepovolenému odchodu je zabráněno 
automatickým přepnutím na červenou.

RailiX® ColouR
osvětlený systém dělicích stěn 
railix® Colour s úspornými leD 
žárovkami vytváří náladu ve vstup
ním prostoru a perfektně zapadá 
do kvalitního prostředí obchodu. 

PoklaDNí ZávoRy
Právě neobsazené poklady poskytují 
zlodějům příležitost ke krádežím 
v obchodě. Naše osvědčené pokladní 
závory trvale snižují rozdíly při inven
turách a zajišťují výrazně větší bez
pečnost u pokladen.



Bakeoff

Retail SyStemS

Prodej pečiva se systémem

n S produktem Bakeoff firmy Wanzl sázíte na modulár
ní prodejní systém pečiva, který lze na základě staveb
nicového principu variabilně a maximálně efektivně při
způsobit všem potřebám ve vaší prodejně. Samozřejmě, 
že jsou přitom splněny i veškeré požadavky na odběr 
zboží, jeho doplňování, hygienu a čištění zařízení podle 
aktuálních předpisů.

Ať už při doplňování zboží nebo čiš-
tění – zepředu nebo zezadu – naše 
řešení se přesně přizpůsobí vašim 
prostorovým možnostem a pracov
ním postupům.

Jednoduchý a hygienický odběr 
pečiva u modulů s průhledným čel
ním sklem – jestliže je prodejní pro
ces tak jednoduchý, zákazníci si rádi 
příslušné zboží koupí.



Prezentace

 Retail SyStemS

Sortiment zboží s atraktivním vstupem 
na scénu

PReZeNtačNí SyStém CuBe  
Modulární systém CUBe se doko
nale hodí pro akční zboží nebo 
sekundární umístění výrobků a lze 
ho sestavit rychle, flexibilně a bez 
použití nářadí. 

Stoly PRo akčNí ZBoží  
Stabilní, solidní a vytvořené na 
základě praktických zkušeností. 
Prodejní stoly firmy Wanzl jsou 
základním kamenem obchodního 
úspěchu. 

n Systém pro prezentaci ovoce a zeleniny „vitable“ 
od firmy Wanzl vyniká maximální flexibilitou, jednoduchou 
údržbou, neuvěřitelně snadnou montáží a díky vyměnitel
né magnetické fólii jej lze opticky přizpůsobovat sezónní
mu zboží.



Displeje

Retail SyStemS

Atraktivní prezentace zboží v místě prodeje

n Systém PoSsibility® je navržen speciálně pro nárazový 
prodej a akční nabídky. Důmyslný systém Wanzl s kovovou 
paletou ve standardních rozměrech s kombinací drátěných 
prvků a trubek představuje mimořádně variabilní prodejní 
systém.

Stálé DiSPleje  
Dlouhodobě použitelné prodejní 
displeje firmy Wanzl jsou promyš
leny do nejmenšího detailu. Z úplně 
obyčejných europalet se tak stává 
základ mimořádných prodejních 
systémů.

iNDiviDuálNí DiSPleje 
Na přání firma Wanzl vyrobí veš
keré produkty podle individuálních 
potřeb zákazníků přesně na míru. 



Parkovací boxy pro nákupní vozíky

Retail SyStemS

Příprava a ochrana

n ve dne jsou nákupní vozíky připraveny pro zákazní-
ky pěkně uklizené a suché. V noci jsou nákupní vozíky 
před nepříznivým počasím a odcizením chráněny roletou 
a akrylátovým sklem.

SiGma PReSeNt
V provedení venkovního prodejního 
boxu modely Sigma zajišťují doda
tečné prodejní prostory a podněcují 
k impulzivním nákupům – nezávisle 
na ročním období. Díky zamykatelné 
roletě nemusíte opakovaně vykládat 
a skládat zboží.

SiGma Bike
odstavný box Sigma Bike je čisté 
a suché řešení pro zákazníky přijíždějící 
na kole. Také tato speciální služba 
zákazníkům se harmonicky přizpůsobí 
každému architektonickému řešení.



loGiStiCS + iNDuStRy

Podpora pracovních procesů, zvyšování 
výkonů

 kt3 »drive« – vychystávání je často velmi těžká 
práce. Síly a koncentrace ochabují, přesto se musí 
pracovat bezchybně a efektivně. firma Wanzl reaguje 
na tyto požadavky vychystávacími vozíky s elektrickým 
pohonem.

Vychystávání a přeprava

kt alu 
Kombinace hliníku, oceli a plastu 
je základem vychystávacího vozíku 
s lehkou konstrukcí a optimální 
stabilitou.

RollkoNtejNeR SéRie RC/N 
Skladovací a přepravní prostor 
je velmi cenný, a proto jsou rollkon
tejnery řady rC/N velmi výhodné 
z hlediska prostorové nenáročnosti 
díky možnosti skládání a zasouvání 
do sebe.



loGiStiCS + iNDuStRy

Flexibilní skladování

 easyStore – s našimi stohovatelnými koši lze obratem 
ruky vybudovat sklad zboží, který se opět může stejně 
rychle odstranit. Modulární princip konstrukce poskytuje 
dostatek prostoru pro stále se měnící požadavky: 
 montáž, přestavba a vše ostatní bez použití nářadí.

Skladování a překládání

voZíky Na PřePRavu DeSek 
Vozík na přepravu desek s varia
bilně zasunutými vodicími držadly 
je perfektní pro přepravu desek 
a neskladného zboží.

koNtejNeRy Na oDPaD  
Naše pojízdné kontejnery na odpad 
pro obalový materiál, např. kartony 
a fólie, stojí vždy připraveny v mís
tech, kde se vybaluje nebo přebaluje 
zboží.



ochrana – made by Wanzl

PovRChová oChRaNa

Ochrana hodnot, zachování kvality

n tradiční kovový lesk nebo práškové povrstvení odolné 
proti otěru a UV záření v individuálních firemních barvách – 
v našich galvanovnách, laminovnách a lakovnách je možné 
prakticky vše.

PoWeR CoatiNG PluS
Metoda Power Coating Plus je spe
ciálním postupem nanášení několika 
vrstev při galvanickém pozinkování, 
elektrostatickém lakování a násled
ném práškovém povrstvení, která 
zaručuje trvalou ochranu proti korozi 
a atraktivní vzhled.

SuPeR PRoteCt
Povrchová ochrana s leskem Super 
Protect spolehlivě chrání nákupní 
vozíky před korozí a zajišťuje trans
parentní lesk po dlouhou dobu.



Služby 

Retail SyStemS

Výkon a bezpečnost se zárukou

n Služby firmy Wanzl předcházejí problémům, odstra
ňují nedostatky a zajišťují bezproblémové procesy. Pouze 
fungující investiční prostředky poskytují dlouhodobou vyšší 
hodnotu.

tRolley StaR
Služba Trolley Star nabízí strojní 
čištění, údržbu, opravy a náhradní 
díly pro nákupní vozíky jako balíček 
„all inclusive“.

moNtáž
instalace a uvádění výrobků Wanzl 
do provozu je prováděna výhradně 
školeným a kvalifikovaným perso
nálem.



odpovědné jednání

uDRžitelNoSt

Myslíme na budoucnost

n jsme si vědomi toho, že naše činnost ovlivňuje životní 
prostředí. Na základě tohoto povědomí a vnitřního pře
svědčení cítíme přirozenou povinnost maximálně snižovat 
následky naší činnosti na životní prostředí.

již před několika lety jsem vytvořili 
vlastní výbor zabývající se ochranou 
životního prostředí – hlavním cílem je 
kontinuálně a trvale snižovat zatěžo
vání životního prostředí.

Nejen příroda je pro firmu Wanzl 
důležitá. 
Kromě ekologických aktivit se Wanzl 
snaží uvést do souladu ekonomické 
a společenskopolitické zájmy. 



Kvalita – made by Wanzl

Retail SyStemS

Obrovská hloubka výrobního sortimentu – 
nejen v Německu

n Politika kvality firmy Wanzl při všech výrobních proce-
sech zaručuje vznik produktů, u nichž jsou použity nejlepší 
materiály pro prvotřídní zpracování a pečlivě zušlechtěné 
povrchové plochy. Tím je zajištěno dlouhodobé využívání 
bez nutnosti údržby a stabilita hodnoty každé investice.

Při výrobě sází Wanzl v maximální 
míře na vlastní produkci. 
Díky tomu můžeme trvale plnit poža
davky na kvalitní výrobky, krátké 
dodací lhůty i vysokou připravenost 
dodávek.

Nejlepší kvalita materiálů je zákla-
dem všech našich výrobků – podle 
toho si také vybíráme jen ty nejlepší 
dodavatele surovin.
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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

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


