
ESILLEPANOASTIAT 
HEVI-OSASTOLLE



ELÄMYKSELLINEN JA NÄYTTÄVÄ
HEVI-OSASTO

Hevi-osasto on myymälöiden näyttävin osasto. Sen 
avulla asiakkaille luodaan mielikuva koko myymä-
lästä. Hevi-osaston siistinä ja hyvännäköisenä pitä-
minen on ison työn takana. Tyylikkään esillepanon 
luomiseksi tarvitaan luovuutta. Kariplastin mustien 
vatien ja kulhojen avulla hedelmät ja vihannekset on 
helppo asetella mitä erilaisimpiin runsaisiin esillepa-
noihin.

JOUSTAVA MITTO-
JEN SUHTEEN

Kariplast tarjoaa mustia esil-
lepanoastioita hevi-osaston 
näyttävään  esillepanoon. 
Astioita löytyy pyöreäreu-
naisina ja kulmikkaina, ja eri 
levyisinä ja syvyisinä vaihto-
ehtoina.

ESILLEPANOASTIAT 
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KULUTUSTA KESTÄVÄ
Kulhot ja vadit on valmistettu vahvasta ABS muovis-
ta, joka kestää hyvin kulutusta ja on helppo pitää 
puhtaana. 

SOPII MYÖS KUIVAHYLLYIHIN

Kariplastin hevi-osaston astioita voidaan käyttää 
myös kuivahyllyissä. 

LUOVAA 
ASETTELUA

Mustat astiat on suunniteltu 
niin, että ne voidaan asetel-
la mallista riippuen portait-
tain tai lomittain, jolloin eri 
muotoisten ja väristen he-
delmien ja vihannesten esil-
lepanoilla voidaan leikitellä 
ja luoda näyttäviä asetelmia.

VÄHEMMÄN 
TUOTEHUKKAA

Matalareunaisten astioiden 
avulla saadaan runsauden 
tuntua vähemmillä tuote-
määrillä, jolloin tuotehukka 
vähenee.   

LISÄÄ MYYNTIÄ HOUKUTTELE-
VAN ESILLEPANON AVULLA 

Esillepanoastioissa hyvin erilaiset ja erikokoiset he-
vi-osaston tuotteet saadaan luontevasti esille. Musta 
väri korostaa hedelmien värikkyyttä, ja yhdistettynä 
hyvään valaistukseen hedelmät ja vihannekset saa-
daan loistamaan. Hyvältä näyttävä hedelmien ja vi-
hannesten esillepano saa asiakkaat valitsemaan niitä 
enemmän ostoskoriinsa. Raikas esillepano lisää myyn-
tiä.  

SÄILYVYYTTÄ TUOTTEILLE

Matalissa esillepano-astioissa oikeassa lämpötilassa 
säilytettynä hedelmät ja vihannekset säilyvät tuorei-
na ja laadukkaina.
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SUUNNITELTU PÄÄLLEKKÄISIIN
ESILLEPANOIHIN

KULHO 600-SARJA on suunniteltu erityisesti päällek-
käin tehtyihin, epäsymmetrisiin asetteluihin. Kulho-
ja löytyy kahta leveyttä: puolikkaita ja kokonaisia, 
joita vuoronperään asettelemalla saadaan aikaiseksi 
mielenkiintoisia esillepanoja. KULHO 600-sarjan as-
tiat näyttävät hyvältä myös yhdistettynä pyöreäreu-
naisiin vateihin.

MALLISTO

Mustia pyöreäreunaisia 
kulhoja löytyy kahta le-
veyttä, 600 mm leveä ko-
konainen kulho ja 300 mm 
leveä puolikas kulho.  

RUNSAAT ASETELMAT

Matalien reunojen ja kaltevan asettelun ansiosta he-
delmät ja vihannekset tulevat esille kulhoista hyvin. 
Pyöreäreunaisten kulhojen avulla voidaan helposti 
luoda vaikutelma notkuvista, runsaista hedelmä- ja 
vihanneskojuista modernilla tyylillä. Mustat pyöreä-
reunaiset kulhot on suunniteltu niin, että ne voidaan 
asetella portaittain, jolloin eri muotoisten ja väris-
ten hedelmien ja vihannesten esillepanoilla voidaan 
leikitellä.   

KULHO 600 -SARJA
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KULHO L300/500 mm, 
VASEN

KULHO L600/500 mm

KULHO L300/500 mm, 
OIKEA

Puolikkaat kulhot voi täyt-
tää samalla tuotteella, 
jolloin ne näyttävät yh-
deltä kokonaiselta, tai 
kahdella eri tuotteella, 
jolloin saadaan aikaiseksi 
kivan näköinen asetelma.



NÄYTTÄVÄ, AALTOILEVA 
HEVI-SEINÄMÄ

Mustien pyöreäreunaisten hevi-kulhojen ideana on 
tuottaa aaltoileva efekti sijoittamalla niitä lomittain 
vatihyllyille. Kun alemmat kulhot ovat aina edempä-
nä ylempiä, saadaan aikaiseksi näyttävä, jatkuva he-
delmien ja vihannesten muodostama värikäs seinä-
mä. Aloittamalla jokatoinen rivi puolikaalla kulholla 
ja jokatoinen kokonaisella seinämästä tulee elävän 
näköinen jatkuva pinta.

HELPPO PUHDIS-
TAA
Järjestelmiä on mahdol-
lista rakentaa myös kuiva-
hyllyihin. Esillepanoastiat 
toimivat hyvin sipulien, 
juureksien ja muiden ros-
kaavien tuotteiden kanssa 
helpon puhdistettavuuden 
ansiosta. 
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ISO VALIKOIMA PYÖREÄREUNAISIA
VATEJA

Pyöreäreunaisia hevi-vateja on kolmea eri syvyyttä 
(300, 400 ja 500 syviä), ja kahta eri leveyttä (200 ja 
300). Ne on helppo asetella päällekkäin seinämäksi, 
mutta toimivat ja näyttävät hyvältä myös yksittäisi-
nä riveinä muun hevi-osaston esillepanon joukossa. 
Lisävarusteina löytyy myös hevistandi ja metallimas-
sapöytä (s. 11), joiden avulla vadit saa tyylikkäästi 
esille. 

MALLISTO

PYÖREÄREUNAINEN HEVI-VATI

L200/300

L300/300

L200/400

L300/400

L200/500

L300/500
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HELPPO ASETEL-
LA NÄYTTÄVÄSTI
Mustat pyöreäreunaiset 
vadit voidaan asetella eri 
syvyisille hyllykehyksille 
helposti mutta tukevasti. 
Vadit pysyvät kehyksillä 
jämäkästi, mutta ne on 
helppo nostella tarvittaes-
sa hyllyiltä pois esimerkik-
si puhdistamista varten. 

ELÄVYYTTÄ ESILLEPANOON

Pyöreäreunaisten vatien avulla hevi-osastosta saa-
daan vaihtelevan näköinen. Pyöreä reuna tuo elä-
vyyttä esillepanoon. Lisäksi tuotteet ovat helposti 
asiakkaan ulottuvilla ja otettavissa. 

MUSTA KOROSTAA HEDELMIEN 
VÄRIKKYYTTÄ

Musta väri korostaa hedelmien värikkyyttä, ja yhdis-
tettynä hyvään kohdevalaistukseen hevi-osastosta 
tulee upea. LED hyllyvalot alaspäin suunnattuna te-
hostavat myyntiä.
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TYYLIKÄS KULMIKASREUNAINEN 
VATI

Vateja on saatavilla myös tyylikkäänä kulmikasreu-
naisena vaihtoehtona. Kulmikasreunaisia vateja löy-
tyy kahta eri levyttä, ja niitä yhdistelemällä esillepa-
noihin saadaan vaihtelevuutta. Vadit on valmistettu 
vahvasta ABS-muovista. Ne on helppo pitää puhtaana 
ja ne kestävät pitkään.  Vadit ovat matalareunaisia, 
jolloin asiakkaiden on helppo nostaa haluamansa 
tuotteet vadeista.

MALLISTO

Kulmikasreunaiset vadit 
näyttävään hevi-osaston 
esillepanoon. Kulmikasreu-
naisia vateja löytyy kahta eri 
leveyttä. 
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KULMIKASREUNAINEN HEVI-VATI

L400/500

L200/500



RUNSAS, SIISTI 
ASETELMA
Mustat kulmikkaat vadit 
on mahdollista asetel-
la päällekkäin näyttävän 
heviseinämän luomiseksi. 
Hyllyt asetellaan vatihyl-
lyn päälle riveihin ja pääl-
lekkäin, jolloin saadaan 
aikaiseksi runsaan näköi-
nen, siisti asetelma. 

KONTRASTIA MUODOILLA

Kulmikasreunaisten vatien avulla hevi-osaston esil-
lepanoon saadaan tuotua rytmiä ja kontrastia. Ma-
talareunaissa vadeissa hyvin erilaiset ja erikokoiset 
hevi-osaston tuotteet saadaan luontevasti esille. Kul-
mikasreunaiset vadit erottuvat hyvin osaston muista 
esillepanoista. Asettelemalla vadit riveihin päällek-
käin saadaan aikaiseksi näyttävä kokonaisuus. 
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VIIMEISTELLYN NÄKÖINEN LOPPU-
TULOS LISÄVARUSTEIDEN AVULLA

Hyllykehykseen kiinnitettävä perhoslistan pidike ja 
rullapussiteline viimeistelevät heviosaston esillepa-
non. 

HINTAMERKINTÄ

Hyllykehykseen voidaan 
kiinnittää perhoslistan pi-
dike hintatietoja varten. 

RULLAPUSSITE-
LINE

Hyllykehykseen voidaan 
kiinnittää rullapussiteline 
rullapussia varten. Saata-
vissa myös paperipussite-
line. 

10

LISÄVARUSTEET

PERHOSLISTAN PIDIKE HYLLYKEHYKSEEN

RULLAPUSSITELINE HYLLYKEHYKSEEN



HYLLYKEHYS

Hyllykehykset kiinnitetään 
valmiisiin kalusteisiin, ja 
niitä löytyy useita erilaisia 
koko- ja mallivaihtoehto-
ja. Toimii myös Itabin 900, 
1200 ja 1800 kehyksen 
kanssa.

ASTIAT PYSYVÄT PAIKALLAAN 
HYLLYKEHYSTEN PÄÄLLÄ

Vadit ja kulhot pysyvät paikoillaan hyllykehysten 
päällä. Hyllykehykset kiinnitetään valmiisiin kalus-
teisiin, ja niitä löytyy useita erilaisia koko- ja malli-
vaihtoehtoja. Astiat nostetaan hyllykehysten päälle, 
joiden päällä ne pysyvät tukevasti paikoillaan, mut-
ta ne saa myös helposti nostettua pois  hyllykehyk-
sen päältä pesua ja muuta ylläpitoa varten. 
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HYLLYKEHYS UNIVERSAL 
1242X282 mm

HYLLYKEHYS UNIVERSAL
1242X382 mm

HYLLYKEHYS UNIVERSAL
1242X482 mm

HYLLYKEHYS UNIVERSAL
1242X582 mm

METALLIMASSAPÖYTÄ HEVISTANDI, 
L600xH1408xS500 
4-tasoa, musta.  

HEVISTANDI JA METALLIMASSA-
PÖYTÄ

Kulhoja voi hyllykehysten lisäksi asetella myös me-
tallimassapöydän päälle tai hevistandeille.  
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