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Presenteren, transporteren, verkopen

n Wanzl is de internationale systeempartner van de 
handel en heeft een van de meest uitgebreide product
assortimenten voor winkels over de hele wereld ontwik
keld. Wanzl is met zijn bestseller, de winkelwagen, wereld
wijde marktleider – jaarlijks rollen bijna drie miljoen nieuwe 
winkelwagens over de winkelvloeren. De winkel wagens zijn 
verkrijgbaar in talrijke varianten die voor elke gewenste ser
vice zijn uitgerust. ingangssystemen en klanten geleidingen, 
scheidingswanden en geleidingssystemen helpen verschil
len in de voorraad te beperken en ondersteunen de oriënta
tie in de winkel op intuïtieve wijze. en natuurlijk weet Wanzl 
hoe artikelen op het verkoop punt voor meer omzet kunnen 
zorgen. Het aanbod voor orderverzamelen, transporte
ren en opslaan ondersteunt interne en externe logistieke 
processen en draagt bij aan het terugdringen van fouten en 
het verkorten van doorlooptijden. 
Groot voordeel: een voordelige logistiek mét verbeterd 
concurrentievermogen! 

Met meer dan 4200 medewerkers en productievestigingen 
in zeven landen ontwikkelt en produceert Wanzl een inno
vatief productassortiment van topkwaliteit. 
21 vestigingen en ca. 50 vertegenwoordigingen over de 
hele wereld garanderen service op locatie.

GottfRieD WaNzl
staat sinds 1998, in de derde generatie, 
als managing director aan het roer van 
het wereldwijd opererende familiebedrijf.

Het WaNzl CReative CeNteR
met de moderne expositieruimtes is een 
ware ontmoetingsplek: hier staan com
municatie en het uitwisselen van ervarin
gen centraal.



SHop SolutioNS
 



n onze divisie Shop Solutions plant en realiseert indi
viduele winkelwerelden. Met onze stellingen en oplos
singen voor de inrichting van winkels behoren wij tot ’s 
werelds beste fabrikanten. Dankzij een creatief winkel
ontwerp, competent advies, professioneel project
management en kantenklare oplossingen genieten wij 
tot ver buiten europa een uitstekende reputatie.

De planning van de inrichting van een ruimte begint 
bij Wanzl buiten het gebouw: bij het analyseren van 
de locatie en uw doelen. op basis hiervan worden de 
ruimtes, assortimenten en routes gepland. Dit allemaal 
in lijn met de belofte van Wanzl: “Wat u in de plan
ning ziet, is wat wij voor u bouwen”. Dit garandeert 
de veilig heid van uw investering in elke fase van het 
project.





Winkelwagens

 Retail SyStemS

Pure veelzijdigheid van de marktleider

n met de kunststof winkelwagens uit de serie tango 
van Wanzl wordt winkelen een stuk aangenamer. 
De lichte en wendbare winkelwagens met extra ge
luiddemping zijn dankzij de honingraatstructuur uiterst 
stabiel en veilig.

SeRie elX
Voor volumineuze Pet
verpakkingen, zware drankkratten 
of grote waspoederdozen – het uit
klapbare plateau aan de achterzijde 
van de Wanzl elX is de geniale uni
versele oplossing voor alles.

WiNkeleN alS De 
“GRote meNSeN”
De kinderwinkelwagens van Wanzl 
bieden plezier voor de “klanten van 
morgen”. ontspannen winkelen is 
niet alleen leuk voor de ouders, 
maar zorgt ook voor meer omzet.



transportwagens

 Retail SyStemS

Zware spullen moeiteloos transporteren

n onze speciale transportwagens worden overal 
gebruikt waar zware artikelen of volumineuze goederen 
makkelijk en veilig getransporteerd moeten worden.

tRaNSpoRtWaGeNS t-SeRie
De transportwagens uit de tserie 
omvatten standaardmodellen voor het 
transporteren van alle soorten artike
len. Vooral C&Cwinkels zijn geïnteres
seerd in de veelzijdigheid van de 
tserie.

SeRie multi-CaRt
Het multitalent onder de transport 
en winkelwagens. in de serie MUC 
worden grote laadplateaus 
met extreme belastbaarheid en 
gebruiksgemak gecombineerd voor 
meer comfort voor de klanten.



Winkelmandjes

 Retail SyStemS

Kleine aankopen volledig in de hand

n De stapelbare kunststof mandjes uit de serie 
Gt26 zijn gemaakt van lichtgewicht polypropyleen. 
Dankzij het halfronde ontwerp kan het mandje 
dicht tegen het lichaam worden gedragen 
voor een minder zware belasting.

take 2
een stabiele constructie van ronde 
buis voor het ophangen van winkel
mandjes. in combinatie met de 
Gt26mandjes wordt de take 2 
een winkelwagen voor spontane 
extra boodschappen. 

WiNkelmaNDjeS ov17
onze onverwoestbare favorieten 
van fijnmazig staaldraad zijn al tien
tallen jaren niet meer weg te den
ken uit de wereld van het winkelen.



Klantengeleidingen

 Retail SyStemS

Klantenstromen op aantrekkelijke wijze sturen

n met onze ingangssystemen eGate® Colour worden 
klanten al bij de ingang hartelijk welkom geheten. 
Gekleurd licht wijst de weg en nodigt uit om de winkel 
te betreden. ongeoorloofd vertrek wordt voorkomen 
door de automatische stopschakeling naar rood.

RailiX® ColouR
De met energiebesparende leds ver
lichte scheidingswand railix® Colour 
schept sfeer rond de ingang en is 
perfect op te nemen in een winkel
omgeving. 

kaSSa-afSluitiNGeN
Vooral onbezette kassa’s vormen 
voor dieven de gelegenheid om te 
stelen. onze beproefde kassaafslui
tingen verlagen daarbij inventarisver
schillen op lange termijn en bieden 
aanzienlijk meer veiligheid bij de 
checkout.



Bakeoffsysteem

Retail SyStemS

Verkoop van vers brood en banket

n Bakeoff is een modulair verkoopsysteem van Wanzl 
voor brood en banket, dat flexibel en zeer efficiënt aan 
de behoeften van uw winkel kan worden aangepast. 
Daarbij wordt vanzelfsprekend aan alle eisen op het 
gebied van hygiëne, reiniging en het uitnemen en 
bijvullen van producten voldaan.

Of het nu gaat om het bijvullen of het 
reinigen vanaf de voor of achterzijde – 
wij zorgen ervoor dat het systeem 
perfect aansluit bij uw inrichting en uw 
werkprocessen.

Eenvoudig en hygiënisch uitnemen van 
brood en banket via de doorzichtige 
glazen voorkant van de modules – als 
het verkoopproces zo eenvoudig is, 
grijpen klanten graag toe.



Presentatie

 Retail SyStemS

Productassortiment aantrekkelijk presenteren

n Het systeem “vitable” van Wanzl voor het presente-
ren van groente en fruit overtuigt door de hoge mate van 
flexibiliteit, de moeiteloze reiniging en de zeer eenvoudige 
opbouw. Het systeem kan dankzij verwisselbare magneti
sche folie altijd visueel aan de seizoensgebonden artikelen 
worden aangepast.

pReSeNtatieSySteem CuBe  
Het CUBebouwsteensysteem is 
uitermate geschikt voor aanbiedin
gen of als tweede plaatsing en kan 
zonder gereedschap snel en flexibel 
worden opgebouwd. 

koopjeSBakkeN  
Stabiel, robuust en uit de praktijk 
ontstaan. Met de verkoopbakken 
van Wanzl legt u de basis voor uw 
succes. 



Displays

Retail SyStemS

Aantrekkelijke artikelpresentatie op het 
verkooppunt
n poSsibility® is speciaal ontwikkeld voor impuls
verkopen en actieplaatsingen. De slimme metalen 
eurosysteempallet van Wanzl vormt in combinatie met 
staaldraad en buiselementen dit uitzonderlijk variabele 
verkoopsysteem.

peRmaNeNte DiSplayS  
De permanent te gebruiken ver
koopdisplays van Wanzl zijn uiterst 
doordacht. Zo worden gewone 
europallets de basis voor uitzon
derlijke verkoopsystemen.

iNDiviDuele DiSplayS 
op verzoek past Wanzl alle produc
ten ook aan uw specifieke wensen 
en eisen aan. 



Winkelwagenstallingen

Retail SyStemS

Gereedstelling en bescherming

n overdag staan de winkelwagens droog en netjes 
opgesteld, voor meer comfort voor uw klanten. ’s Nachts 
beschermen het rolluik en het plexiglas uw winkelwagens 
tegen weersinvloeden en diefstal.

SiGma pReSeNt
in de uitvoering als buitenverkoopbak 
zorgen onze Sigmamodellen voor 
extra verkoopruimte en extra impuls
aankopen – ongeacht de tijd van het 
jaar. Dankzij de afsluitbare rolluiken 
hoeven de bakken na sluitingstijd niet 
opgeruimd te worden.

SiGma Bike
De Sigma Bike is de schone en droge 
oplossing voor de fietsen van uw klan
ten. ook deze bijzondere service voor 
klanten kan met elke architectuur wor
den gecombineerd.



loGiStiCS + iNDuStRy

Processen ondersteunen, prestaties verbeteren

 kt3 “drive” – orderverzamelen is over het algemeen 
zwaar werk. Kracht en concentratie nemen na verloop 
van tijd af, maar toch moet er foutloos en efficiënt wor
den gewerkt. Wij van Wanzl willen met onze elektrisch 
aangedreven orderverzamelwagens aan deze eisen tege
moet komen.

orderverzamelen en 
transporteren

kt alu 
een combinatie van aluminium, 
staal en composietmaterialen vormt 
de basis voor een lichtgewicht 
orderverzamelwagen met optimale 
stabiliteit.

RolCoNtaiNeRS RC/N-SeRie 
omdat opslag en transportruimte 
waardevol is, kunnen de rolcon
tainers uit de rC/Nserie uiterst 
plaatsbesparend in elkaar geklapt 
en geschoven worden.



loGiStiCS + iNDuStRy

Flexibele magazijnopslag

 easyStore – met onze stapelbare opslagkorven kunt u 
in een handomdraai een magazijn opbouwen en net zo 
snel weer afbreken. Het modulaire opbouwprincipe biedt 
tal van mogelijkheden voor continu veranderende eisen: 
of u nu wilt aanbouwen of ombouwen – het is allemaal 
mogelijk en dat alles zonder gereedschap.

opslaan en overladen

plateNWaGeNS 
De platenwagens met variabel 
ingestoken geleidingsbeugels zijn 
perfect geschikt voor het transpor
teren van platen en volumineuze 
goederen.

afvalCoNtaiNeRS 
onze verrijdbare afvalcontainers 
voor verpakkingsmateriaal zoals 
karton en folie staan altijd klaar op 
de plekken waar uit of omgepakt 
moet worden.



Bescherming – made by Wanzl

oppeRvlakteBeSCHeRmiNG

Behoud van waarde en kwaliteit

n traditioneel glanzend metaal of een uiterst slijtvaste 
en uvbestendige poedercoating in uw eigen bedrijfskleu
ren – in onze eigen galvanisatie, coating en lakinstallaties 
is vrijwel alles mogelijk.

poWeR CoatiNG pluS
Bij Power Coating Plus worden in 
een speciaal proces meerdere lagen 
aangebracht: galvanische zinklaag, 
elektrostatische dompellak en ver
volgens kunststof poederlak. 
Hierdoor worden uw winkelwagens 
duurzaam beschermd tegen corrosie 
en behouden ze hun aantrekkelijke 
uitstraling. 

SupeR pRoteCt
De glanzende oppervlaktebescher
ming Super Protect beschermt uw 
winkelwagens betrouwbaar tegen 
corrosie en zorgt voor een transpa
rante en langdurige glans.



Service 

Retail SyStemS

Prestaties en veiligheid met garantie

n Wanzl Service voorkomt problemen, verhelpt gebreken 
en houdt het bedrijf draaiende. Want alleen functione
rende investeringsgoederen bieden u een permanente 
meerwaarde.

tRolley StaR
De trolley Starservice biedt machi
nale reiniging, onderhoud, reparatie 
en onderdelen voor winkelwagens 
als allinclusivepakket.

moNtaGe
De installatie en inbedrijfstelling 
van de kwaliteitsproducten van 
Wanzl worden uitsluitend door 
gekwalificeerd personeel 
uitgevoerd.



Verantwoord ondernemen

DuuRzaamHeiD

Met het oog op de toekomst 

n Wij beseffen dat onze activiteiten het milieu schaden. 
Uit dit bewustzijn en onze stellige overtuiging is het onze 
natuurlijke plicht de gevolgen voor het milieu tot een mini
mum te beperken.

ter bescherming van het milieu 
hebben we jaren geleden reeds een 
eigen milieucommissie opgericht, met 
als belangrijkste doel de gevolgen voor 
het milieu continu en duurzaam te 
beperken.

Niet alleen de natuur staat bij Wanzl 
hoog in het vaandel. 
Naast de ecologische inspanningen 
probeert Wanzl ook de economische en 
maatschappelijke belangen met elkaar 
in overeenstemming te brengen. 



Kwaliteit – made by Wanzl

Retail SyStemS

Enorme productiediepte – niet alleen 
in Duitsland

n Dankzij het kwaliteitsbeleid van Wanzl wordt gega
randeerd dat producten met de beste materialen worden 
gemaakt, in het hele productieproces op uitstekende 
wijze worden verwerkt en een grondig veredeld oppervlak 
krijgen. Dit waarborgt een langdurig en onderhoudsarm 
gebruik en het waardebehoud van elke investering.

Bij de productie gaat Wanzl groten-
deels voor eigen makelij. 
Zo kunnen wij constant voldoen aan 
de hoge eisen die gesteld worden 
aan productkwaliteit en kunnen wij 
korte levertijden en een hoge lever
baarheid garanderen.

De beste materiaalkwaliteit is de 
basis voor al onze producten – 
daarom werken wij ook alleen 
samen met leveranciers van de 
beste grondstoffen.
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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

duitslaNd 
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

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


