
VISI-FAST-
JUOMAKOURUJÄRJESTELMÄ



SIISTI JUOMAOSASTO

Juomosastojen tuotteet käyvät yleensä hyvin kaupaksi, jol-
loin hyllyt tyhjenevät nopeammin kuin kaupan henkilökun-
ta ehtii niitä täyttää. Patentoidun Visi-Fast-juomakouru-
järjestelmän avulla hyllyn viimeinenkin juoma on helposti 
asiakkaiden saavutettavissa. 

TOIMII MATALISSA 
HYLLYNVÄLEISSÄ

Työntäjät jousella, kirkas muotoiltu etustoppari, pitkät si-
vuseinät sekä yhdisteltävyys tekevät Visi-Fast:stä ihanteel-
lisen ratkaisun yksittäisten juomien esillepanoon matalissa 
hyllyissä.

PULLOILLE JA 
TÖLKEILLE

Visi-Fast juomakourujärjes-
telmää on saatavilla kolmea 
eri kokoa, ja se on suunni-
teltu erityisesti tölkeille ja 
pulloille, kylmäkaappeihin 
ja edestä ladattaviin kylmä-
kontteihin. 

HELPPO 
YHDISTELLÄ
Visi-Fast-jakajan kokonais-
syvyys on 577 mm. Ne voi-
daan katkaista ja liittää taas 
uudelleen toisiinsa, jolloin 
järjestelmän käyttö on mah-
dollista useissa erisyvyisissä 
hyllyköissä. Uudelleen ase-
tettavan takaseinän avulla 
Visi-Fastia saa muokattua 
407 tai 477 mm syväksi. Ilman 
takaosaa syvyys on 340 mm. 

TÄYDEN NÄKÖISET JUOMAHYLLYT

Juomahyllyt pysyvät hyvässä järjestyksessä ja hyllyt näyt-
tävät täysiltä Visi-Fast -juomakourujen ansiosta. Pullot ja 
tölkit siirtyvät aina hyllyn etureunaan, jolloin vimeinenkin 
tuote on helposti ostettavissa.

LAADUKAS JA 
VAHVA RAKENNE

Visi-Fastin vahva ja laadukas 
rakenne on ruiskuvalettua 
polypropeenia, ja kirkkaat 
etulevyt ruiskuvalettua poly-
karbonaattia. 

Valmiiksi asennettu työnnin 
pitää tuotteet hyllyn etureu-
nassa.

- Matala etureuna helpottaa 
ostamista ahtaista hyllyistä

- Kirkas etulevy antaa maksi-
maalisen brändinäkyvyyden

- Korkeat sivuseinät edestä 
taakse vähentävät tippumi-
sia

VISI-FAST -JUOMAKOURUJÄRJESTELMÄ 

HELPOSTI TÄYTETTÄVÄT 

Visi-Fast-juomakourujärjestelmä saa hyllyt näyttämään 
siisteiltä tyhjänäkin. Visi-Fast on kuitenkin todella helppo 
ja nopea täyttää. Tuotteet voidaan purkaa suoraan pahvi-
laatikoista hyllyihin, mikä vähentää hyllyttäjien tarvetta. 



KESTÄVÄ VALINTA

0,25 l, 0,33 l, 0,5 l ja 1,5 l pulloille 
ja tölkeille

Visi-Fast on ympäristöystävällinen va-
linta. Sen suunnittelussa on kiinnitet-
ty huomiota tuotteen kestävyyteen ja 
elinkaareen. Visi-Fast-juomakouru-
järjestelmä voidaan pestä ja käyttää 
aina uudelleen. Pakkaus on suunni-
teltu niin, että pakkausjätettä tulisi 
mahdollisimman vähän, ja sekin on 
kierrätettävää ruskeaa pahvia.
Tuote on valmistettu vastuullisesti 
Euroopassa. Toimitusaika on nopea ja 
toimitukset luotettavia.

0,25 l tölkeille tai 
vastaaville
Tuotenumero 977

0,33 l tölkeille, 0,5 l 
pulloille 
Tuotenumero 972

1,5 l pulloille
Tuotenumero 978
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OLLAAN YHTEYDESSÄ!
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