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Ekspozycja, transport, sprzedaż



Wanzl

miSja FiRmy
 

Ekspozycja, transport, sprzedaż

n Firma Wanzl jest międzynarodowym partnerem dla 
handlu oferującym jeden z najszerszych na świecie pro-
gramów produktowych dla sklepów. Dzięki swojemu be-
stsellerowi, wózkowi sklepowemu, Wanzl jest wiodącym 
producentem na rynku. Rocznie na całym świecie sprzeda-
je prawie trzy miliony nowych wózków w wielu wersjach 
i o wszechstronnym zastosowaniu. Bramki wejściowe, 
systemy prowadzenia klientów i ścianki wygrodzeniowe 
ograniczają kradzieże i ułatwiają orientację w sklepie. 
Ponadto firma Wanzl wie, jak bardzo ekspozycja towarów 
w punkcie sprzedaży wpływa na zwiększenie obrotów! 
Program do kompletacji zamówień, transportu i maga-
zynowania wspomaga zewnętrzne procesy logistyczne 
firm oraz przyczynia się do obniżenia wskaźnika błędów i 
skrócenia czasów realizacji. 
Wyjątkowa korzyść: logistyka o zwiększonej konkurencyj-
ności. 

Przedsiębiorstwo projektuje i produkuje szeroką gamę 
innowacyjnych produktów najwyższej jakości, zatrudnia 
4200 pracowników i posiada zakłady produkcyjne w sied-
miu krajach. 
Dwadzieścia jeden oddziałów i pięćdziesiąt przedsta-
wicielstw gwarantują dostępność serwisu w każdym 
miejscu.

GottFRieD WaNzl,
reprezentujący trzecie pokolenie właści-
cieli, od 1998 roku kieruje międzynaro-
dową firmą rodzinną jako Dyrektor 
Zarządzający.

CeNtRum kReatyWNe FiRmy WaNzl
dysponujące nowoczesną powierzchnią 
wystawienniczą jest miejscem spotkań. 
tu najważniejsza jest komunikacja 
i wymiana doświadczeń.



ShoP SolutioNS
 



n Nasz dział Shop Solutions planuje i realizuje indy-
widualne aranżacje powierzchni sklepowych. Dzięki 
naszym systemom regałów i wyposażenia zaliczamy 
się  do czołówki producentów na świecie. Kreatywne 
projektowanie sklepów, kompetentne doradztwo, 
profesjonalna realizacja projektów i rozwiązania „pod 
klucz” zapewniają naszej firmie doskonałą reputację 
również poza granicami Europy.

Firma Wanzl rozpoczyna projektowanie od analizy 
otoczenia uwzględniając przy tym lokalizację i przezna-
czenie sklepu. Na tej podstawie planowane są poszcze-
gólne działy, asortyment i ciągi komunikacyjne. Firma 
Wanzl gwarantuje przy tym, że sklep będzie realizowa-
ny zgodnie z założeniami projektu. to daje bezpieczeń-
stwo inwestycji w każdej jej fazie.

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
Perfekcyjne systemy regałów i przemyślane rozwiązania w dziedzinie wyposażenia sklepów stawiają naszą firmę wśród czołówki producentów na świecie. Wykorzystując atuty produktów Wanzl nasz dział Shop Solutions tworzy i realizuje indywidualne aranżacje powierzchni handlowych. Kreatywne projektowanie sklepów, kompetentne doradztwo, profesjonalna realizacja zaawansowanych technicznie projektów, a także obiektów „podklucz”, zapewniają firmie Wanzl doskonałą reputację nie tylko w Europie, ale również poza jej granicamiNasz dział Shop Solutions rozpoczyna proces projektowania placówki handlowej od poznania głównych założeń koncepcji biznesowej inwestora. Następnym krokiem jest wnikliwa analiza lokalizacji sklepu i specyfiki otoczenia. Na tej podstawie planowane są poszczególne działy, asortyment i ciągi komunikacyjne.Efektem prac działu Shop Solutions jest profesjonalny projekt wraz z rzetelnym harmonogramem, który gwarantuje bezpieczeństwo realizacji inwestycji na każdym jej etapie.





Wózki sklepowe

 Retail SyStemS

Wielka różnorodność od lidera rynku

n Dzięki wózkom z tworzywa sztucznego z serii 
„tango” firmy Wanzl zakupy sprawiają jeszcze większą 
przyjemność. 
lekkie i zwrotne wózki, dodatkowo tłumiące hałas są 
dzięki strukturze kosza w kształcie plastra miodu wyjąt-
kowo stabilne i bezpieczne.

SeRia elX
Rozkładana półka z tyłu wózka ElX 
jest uniwersalnym rozwiązaniem do 
przewożenia gabarytowych ładun-
ków – nieporęcznych zgrzewek 
butelek PEt, ciężkich skrzynek z 
napojami lub kartonów ze środkami 
czystości.

zaBaWa W SkleP
Wózki sklepowe dla dzieci firmy 
Wanzl zapewniają doskonałą 
zabawę przyszłym klientom. 
Bezstresowe zakupy cieszą nie 
tylko rodziców, ale gwarantują 
również wyższą sprzedaż.

magsko
Wstawiony tekst
,

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
z butelkami

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
wyjątkowo stabilne i bezpieczne dzięki strukturze kosza w kształcie plastra miodu. 



Wózki transportowe

 Retail SyStemS

Łatwy transport ciężkich ładunków

n Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przewozu ciężkich 
lub wielkogabarytowych ładunków bez wysiłku i przecią-
żania kręgosłupa, wykorzystuje się nasze specjalne wózki 
transportowe.

Wózek tRaNSPoRtoWy SeRii t
Seria t obejmuje standardowe modele 
przeznaczone do wszystkich zadań 
transportowych. Szczególnie sklepy 
z branży CC doceniają bogactwo modeli 
tej serii. 

SeRia multi-CaRt
Wszechstronne rozwiązanie wśród 
wózków transportowych. Seria wóz-
ków MuC charakteryzuje się obszerną 
powierzchnią ładunkową, dużą nośno-
ścią oraz łatwą obsługą, co zapewnia 
klientom wyjątkowy komfort.

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
mają zastosowanie



Koszyki sklepowe

 Retail SyStemS

Mniejsze zakupy w zasięgu ręki

n koszyki z tworzywa sztucznego z serii Gt26, z 
możliwością wkładania jednego w drugi są wykonane z 
lekkiego polipropylenu. Wyprofilowany kształt umożliwia 
wygodne noszenie koszyka.

take 2
Stabilna konstrukcja na dwa 
koszyki. W połączeniu z koszykami 
gt26 model take2 pełni funkcję 
wózka sklepowego odpowiedniego 
na spontaniczne zakupy.

koSzyki SklePoWe oV17
Nasz sztandarowy produkt z dru-
cianej siatki od dziesięcioleci towa-
rzyszy podczas zakupów.

magsko
Przekreślenie

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
wkładane jeden 

magsko
Wstawiony tekst
,

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
mniejsze



Systemy prowadzenia klientów

 Retail SyStemS

Efektowny sposób kierowania przepływem 
klientów

n Nasze bramki wejściowe eGate® Colour już od progu 
sklepu zachęcają klientów do wejścia! Kolorowe światło 
wskazuje drogę i zaprasza do wnętrza. Zakaz opuszcze-
nia sklepu jest sygnalizowany przez czerwone światło.

RailiX® ColouR
Ścianka wygrodzeniowa Railix® 
Colour, podświetlana energooszczęd-
nymi diodami lED, stwarza odpo-
wiednią atmosferę w obszarze wej-
ścia i perfekcyjnie wkomponowuje się 
w wystrój sklepu. 

BRamki PRzykaSoWe
Nieobsadzone kasy stwarzają okazję 
do kradzieży. Nasze sprawdzone 
bramki przykasowe skutecznie 
zmniejszają różnice inwentaryzacyjne 
i gwarantują większe bezpieczeń-
stwo przy kasie.

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
a



BakeOff

Retail SyStemS

System sprzedaży pieczywa

n Bakeoff firmy Wanzl to modułowy system sprzeda-
ży pieczywa, który można modyfikować i efektywnie 
dostosowywać do potrzeb konkretnego sklepu. Spełnia 
przy tym wszelkie wymagania nakładane przez aktualne 
przepisy sanitarne w zakresie pobierania produktów 
przez klientów, uzupełniania towaru na półkach, higieny i 
czyszczenia.

Nasz system umożliwia uzupełnia-
nie towaru lub czyszczenie z przodu 
lub z tyłu modułu – idealnie dopaso-
wuje się do warunków w sklepie.

Łatwe i higieniczne wyjmowanie 
pieczywa od strony przezroczy-
stego, szklanego frontu modułu – to 
takie proste.

magsko
Przekreślenie



urządzenia ekspozycyjne

 Retail SyStemS

Atrakcyjna ekspozycja asortymentu

n System do ekspozycji owoców i warzyw „Vitable” 
firmy Wanzl charakteryzuje się wysoką elastycznością 
w aranżacji, łatwością montażu i czyszczenia oraz możli-
wością wizualnego dostosowania do artykułów sezono-
wych dzięki wymienialnej folii magnetycznej.

SyStem ekSPozyCji CuBe  
System modułowy CuBE znakomi-
cie nadaje się do prezentowania 
towarów promocyjnych lub dodatko-
wej ekspozycji, a możliwość mon-
tażu bez narzędzi pozwala na szyb-
kie i elastyczne przygotowanie do 
eksploatacji. 

Stoły ekSPozyCyjNe  
Proste, solidne i praktyczne. Stoły 
ekspozycyjne firmy Wanzl – pod-
stawa sukcesu.



Displaye

Retail SyStemS

Atrakcyjna prezentacja towarów w punkcie 
sprzedaży
n Regał PoSsibility® został zaprojektowany z myślą 
o sprzedaży produktów impulsowych i promocyjnych. 
Sprytny metalowy display firmy Wanzl o wymiarach 
europalety tworzy wyjątkowe i elastyczne rozwiązanie 
sprzedażowe.

ał Stojaki ekSPozyCyjNe  
Displaye sprzedażowe firmy Wanzl 
są przemyślane w każdym calu.. 
Zwykłe europalety stanowią pod-
stawę tych wyjątkowych syste-
mów sprzedażowych.

iNDyWiDualNe ReGały 
ekSPozyCyjNe 
Na życzenie firma Wanzl oferuje 
produkty dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb klienta. 

magsko
Przekreślenie
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Wiaty na wózki sklepowe

Retail SyStemS

Dostępność i ochrona

n W dzień na klientów czekają czyste i suche wózki 
sklepowe. W nocy roleta i akrylowe szyby chronią zapar-
kowane w wiacie wózki przed szkodliwymi warunkami 
atmosferycznymi i kradzieżą.

SiGma PReSeNt
W wersji zewnętrznej wiaty sprzeda-
żowej modele Sigma zapewniają 
dodatkową powierzchnię handlową 
i możliwość sprzedaży artykułów 
impulsowych – niezależnie od pory 
roku. Dzięki zamykanym roletom nie 
ma konieczności przenoszenia towaru 
po zamknięciu sklepu.

SiGma Bike
Wiata Sigma Bike to czyste i suche 
miejsce, w którym klienci mogą zapar-
kować swoje rowery. Również ta 
wyjątkowa oferta dla klientów harmo-
nijnie wpisuje się w każdą architek-
turę.

rafsko
Wstawiony tekst
,



loGiStiCS + iNDuStRy

Wsparcie procesów, zwiększanie wydajności

 kt3 »drive« – Kompletacja to często najcięższa praca 
w magazynie – siła i koncentracja wraz z czasem spa-
dają, a praca musi być wykonywana bezbłędnie i efek-
tywnie. Wanzl chce sprostać temu wyzwaniu oferując 
wózek kompletacyjny z napędem elektrycznym.

Kompletacja i transport

kt alu 
Połączenie aluminium, stali i kompo-
zytów stanowi podstawę wózków 
do kompletacji o lekkiej konstrukcji 
i optymalnej stabilności.

koNteNeR moBilNy SeRii RC/N 
Ponieważ przestrzeń magazynowa 
i transportowa jest cenna, konte-
nery mobilne z serii RC/N można 
składać i wsuwać jeden w drugi, 
co znacznie oszczędza miejsce.



loGiStiCS + iNDuStRy

Elastyczne magazynowanie

 easyStore – kosze magazynowe, które można układać 
w stos, pozwalają bardzo szybko zbudować cały maga-
zyn i równie szybko go zdemontować. Modułowa 
budowa zapewnia dużą swobodę działania, spełniając 
przy tym wymaganie montażu i przebudowy bez użycia 
narzędzi.

Magazynowanie i przeładunek

Wózki Do tRaNSPoRtu Płyt 
Wózki do transportu płyt z uchwyta-
mi w różnych miejscach doskonale 
nadają się do przewożenia płyt i 
wielkogabarytowych towarów.

Pojemnik na odpady 
moBilNe koNteNeRy Na oDPa-
Dy przeznaczone na opakowania, 
takie jak kartony i folie, są zawsze 
dostępne w strefie rozpakowywania 
lub przepakowywania towarów.

magsko
Przekreślenie

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
a wszystko



Ochrona – made by Wanzl

oChRoNa PoWieRzChNi

Ochrona wartości, zachowanie jakości

n tradycyjny metaliczny połysk albo wyjątkowo odpor-
na na ścieranie i chroniąca przed promieniowaniem uV 
powłoka proszkowa w indywidualnie dobranych kolorach 
firmowych – nasze galwanizernia i lakiernia zapewniają 
najwyższą jakość i nieograniczone możliwości.

PoWeR CoatiNG PluS
Proces wykonywania wielowarstwo-
wych powłok Power Coating Plus 
cynkowanych galwanicznie, nakłada-
nych elektrolitycznie i pokrywanych 
proszkowo gwarantuje trwałość, 
chroni przed korozją i zapewnia nie-
zmiennie atrakcyjny wygląd.

SuPeR PRoteCt
Błyszcząca powłoka ochronna Super 
Protect skutecznie zabezpiecza 
wózki sklepowe przed korozją 
i zapewnia atrakcyjny i długotrwały 
połysk.

magsko
Przekreślenie

magsko
Wstawiony tekst
a



usługi 

Retail SyStemS

Wydajność i bezpieczeństwo gwarantowane

n Serwis firmy Wanzl zapobiega problemom, usuwa 
usterki i zapewnia bezawaryjne działanie sprzętu. Ponie-
waż tylko sprawnie funkcjonujące wyposażenie w sklepie 
zapewnia trwałą wartość dodaną dla klienta.

tRolley StaR
usługa trolley Star obejmuje czysz-
czenie maszynowe, konserwację, 
wymianę części i naprawę wózków 
sklepowych w ramach pakietu 
„all inclusive”.

moNtaŻ
Instalowanie i włączenie do eksplo-
atacji wysokiej jakości produktów 
firmy Wanzl powinno zostać powie-
rzone tylko wykwalifikowanemu 
personelowi.



Odpowiedzialność w działaniu

zRóWNoWaŻoNy RozWój

Spojrzenie w przyszłość

n mamy świadomość tego, że nasza działalność wpływa 
na środowisko. Z tego względu jesteśmy głęboko prze-
konani, że naszym naturalnym obowiązkiem jest ograni-
czenie szkodliwego wpływu na przyrodę do najniższego 
możliwego do zaakceptowania poziomu.

Dla ochrony środowiska już przed 
laty powołana została własna komi-
sja ds. ekologii – zasadniczym celem 
jest nieprzerwane i trwałe ogranicza-
nie szkodliwego wpływu na środowi-
sko naturalne.

Firma Wanzl troszczy się nie tylko o 
środowisko. 
Oprócz działań na rzecz ekologii firma 
Wanzl dba również o interes gospo-
darczy i społeczny w kraju, w którym 
działa. 



Jakość – made by Wanzl

Retail SyStemS

Niespotykany udział własny w procesie 
produkcji – nie tylko w Niemczech

n Wszystkie procesy produkcyjne określone w polityce 
jakościowej firmy gwarantują wytwarzanie produktów 
z najlepszych materiałów, najwyższej jakości obróbkę 
i uszlachetnienie powierzchnie. W ten sposób zapewnia-
my w dłuższej perspektywie bezproblemową eksploatację 
i uzasadnienie ekonomiczne każdej inwestycji.

Firma Wanzl w dużej mierze opiera 
się na produkcji własnej. 
Dzięki temu zawsze spełniamy 
nasze wysokie wymagania, zapew-
niając wysoką jakość produktów, 
krótkie terminy dostaw i wysoką 
gotowość ich realizacji.

Najwyższa jakość materiałów to 
podstawa wszystkich naszych pro-
duktów – dlatego współpracujemy 
tylko z najlepszymi dostawcami 
materiałów.
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Przekreślenie
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Przekreślenie
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Wstawiony tekst
oraz 
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NIEMCY 
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

POLSKA 
Wanzl Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 69
05-830 Nadarzyn
Phone +48 (0) 22 / 739 50 00 
Fax  +48 (0) 22 / 739 50 01
wanzl@wanzl.pl | www.wanzl.pl




