
ESILLEPANOASTIAT 
HEVI-OSASTOLLE



ELÄMYKSELLINEN JA NÄYTTÄVÄ
HEVI-OSASTO
HeVi-osasto on myymälöiden näyttävin osasto. Sen avulla 
asiakkaille luodaan mielikuva koko myymälästä. 
HeVi-osaston siistinä ja hyvännäköisenä pitäminen on ison 
työn takana. Kariplastin kulhojen ja vatien avulla hedel-
mät ja vihannekset on helppo asetella näyttävästi esille.

MONTA 
VAIHTOEHTOA
Kariplast tarjoaa HeVi-osas-
tolle erikokoisia ja muotoisia 
mustia kulhoja ja vateja. Mo-
nipuolisesta valikoimastam-
me löytyy varmasti sopiva 
astiasarja jokaiseen myymä-
lään. 

KULHOT JA VADIT 
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LUOVAA 
ASETTELUA

Mustat astiat on suunniteltu 
niin, että ne voidaan asetella 
mallista riippuen portaittain 
tai lomittain, jolloin hedel-
mät ja vihannekset voidaan 
asetella näyttävästi.

LISÄÄ MYYNTIÄ HOUKUTTELEVAN
ESILLEPANON AVULLA 
Matalareunaisten astioiden avulla esillepanoihin saadaan 
helposti luotua runsauden tuntua vähemmilläkin tuote-
määrillä, jolloin tuotehukka pienenee.  Värikkäästi ja raik-
kaasti esille laitetut hedelmät ja vihannekset houkuttele-
vat asiakkaita ostamaan niitä enemmän. 
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SUUNNITELTU PÄÄLLEKKÄISIIN
ESILLEPANOIHIN
KULHO-SARJA on suunniteltu erityisesti päällekkäin teh-
tyihin, epäsymmetrisiin asetteluihin. Uudistetun kulhon 
etuosa on pyöreämpi, ja siihen voi yhdistää läpinäkyvän 
etureunan, jonka ansiosta kulho on entistä monikäyttöi-
sempi. 

KULHO syv. 500

  

KULHO -SARJA
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Kulho L300/500,  oikea, musta
Tuotenro 98758

Kulho L600/500, musta
Tuotenro 98760

Kulho L300/500, vasen, musta
Tuotenro 98759

Saatavilla kirkkaat PETG etureunat, jotka mahdollistavat kulhon 
täyttämisen kukkuralleen (s. 10).

Kulhot näyttävät hyvältä yhdistettynä pyöreäreunaisiin vateihin.X      557      X

UUSI, P
YÖREÄM

PI DESIG
N!



RUNSAAT ASETELMAT

Matalien reunojen ja kaltevan asettelun ansiosta hedelmät 
ja vihannekset tulevat hyvin esille mustista kulhoista. Kul-
hojen asettelun avulla voidaan tehdä näyttävä aaltoileva 
muoto. Uuden etureunan (s.10) ja muokattavan kallistus-
kulman (s. 8) ansiosta kulhot näyttävät entistä runsaam-
milta.

KULHO syv. 400

. 
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Kulho L300/400, vasen, musta.
Tuotenro 98767

Kulho L600/400, musta.
Tuotenro 98765

Kulho L300/400, oikea, musta. 
Tuotenro 98766

Kirkkaita etureunoja saa eri muotoisiin ja kokoisiin kulhoihin. x    458    x

Kulhoja voi käyttää kuivahyllyissä.

UUTUUS!



MONIPUOLINEN VALIKOIMA 

Pyöreäreunaisia HeVi-vateja on kolmea eri syvyyttä (300, 
400 ja 500 syviä), ja kahta eri leveyttä (200 ja 300). 

MALLISTO

PYÖREÄREUNAINEN VATI-SARJA

Vati L200/300, musta.
Tuotenro 97504

Vati L300/300, musta.
Tuotenro 97630

Vati L200/400, musta.
Tuotenro 97502

Vati L300/400, musta.
Tuotenro 97503

Vati L200/500, musta.
Tuotenro 97190

Vati L300/500, musta.
Tuotenro 97191
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HELPPO ASETELLA NÄYTTÄVÄSTI

Mustat pyöreäreunaiset vadit voi asetella päällekkäisiksi seinämiksi, mutta ne toimivat ja näyttä-
vät hyvältä myös yksittäisinä riveinä muun HeVi-osaston esillepanon joukossa.

 
 



SÄÄDETTÄVÄ SYVYYS

Hyllykehykset kiinnitetään valmiisiin kalusteisiin. Teles-
kooppisen hyllykehyksen syyvyyttä saa säädettyä. Leveydet 
vakiona 900 mm ja 1250 mm. Teleskooppisen hyllykehyk-
sen syvyys sopii 400 mm ja 500 mm syviin esillepanoihin. 

HYLLYKEHYS

Hyllykehykset kiinnitetään valmii-
siin kalusteisiin. Ne sopivat yhteen 
kaikkien vatiemme ja kulhojemme 
kanssa. Välitankoon on mahdol-
lista kiinnittää myös led-valot.
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HYLLYKEHYS

Hyllykehys Universal, musta, säädettävä.
890x382-482 mm
Tuotenro 98188

Hyllykehys Universal, musta, säädettävä.
1242x382-482 mm
Tuotenro 97972

KALLISTUSKULMA 
MUOKATTAVISSA

Teleskooppiset hyllykehykset sopivat miltei kaikenlaisiin 
hyllyjärjestelmiin. Hyllykehyksen kulmaa saa säädettyä, 
jolloin esillepanoastiat saa kallistettua joko 13° tai 21° 
kulmaan. Jyrkemmässä kulmassa tuotteet tulevat parem-
min näkyviin, mutta edellyttää etureunan käyttöä. 

ASENTAMINEN ON HELPPOA

Hyllykehyksen asentaminen onnistuu helposti ilman 
asentajia tai työkaluja. 

1. Laita vasen ja oikea takakannake välitankoon ja nosta se säätöputkiin.

2. Laita vasen ja oikea etukannake välitankoon ja työnnä takakannakkeisiin.

3. Laita ruuvit paikoilleen. 

4. Lisää hintamerkintä, ja nosta vadit paikoilleen.

Hyllykehys Universal 300, musta.
1242x282 mm
Tuotenro 97707

8

Hyllykehys Universal 300, musta.
890x282 mm
Tuotenro 98810
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HINTAMERKINTÄ

Hyllykehyksiin löytyy erilai-
sia listapidikkeitä hintatieto-
ja varten. 

RULLAPUSSI-
TELINE

Hyllykehykseen voidaan kiin-
nittää rullapussiteline rul-
lapussia varten. Saatavissa 
myös paperipussiteline. 

Rullapussiteline hyllykehykseen, 
musta.
Tuotenro 93279

HINTATIEDOT NÄKYVÄT 
SELKEÄSTI

Hyllykehyksiin löytyy erilaisia listapidikkeitä hintamerkin-
tää varten. Perhoslistan pidikkeisiin voidaan liittää listat 
monipuolisesta valikoimastamme. Pidike sopii myös elekt-
roniseen hinnannäyttöön. 

 
Perhoslistan pidikkeeseen kiinni-
tettävät hintalistat erikseen!  
 

VARUSTELUOSAT

Perhoslistan pidike 
hyllykehykseen, musta.
Tuotenro 50109



HERKILLE TUOTTEILLE

HeVi-vitriini sopii herkille tuotteille kuten chileille ja herk-
kusienille. HeVi-vitriini on suunniteltu niin, että siinä kier-
tää ilma, mutta sen sisältö ei kuivu. Tuotelaatikko on hel-
posti ulosvedettävissä ja sisältää kotelon pihdeille
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UUDET TUOTTEET

HeVi-vitriini, 4 sisälaatikkoa. 
L600 x S400 x K250 
Tuotenro 98039  

HeVi-vitriini, 2 sisälaatikkoa.
L600 x S400 x K250
Tuotenro 98036

HEVI-VITRIINI

HeVi-vitriiniä on saatavilla 
kahdella tai neljällä sisälaa-
tikolla ja kätevällä sisäkoril-
la. 

ETUREUNA

Etureuna kulho- ja vatisar-
joihin. Etureuna on kirkasta 
PETG -muovia. Reunan va-
kiokorkeus 80 mm, saatavilla 
myös muita korkeuksia. 
 
Korotusreunan avulla kulhot 
ja vadit on mahdollista täyt-
tää kukkuralleen ilman että 
hedelmät ja vihannekset tip-
puvat pois. 

HeVi-vitriini Champ 2:lle laatikolle. 
L620 x S420 x K250
Tuotenro 98784

Etureuna Kulho 600/500
K80 x L600
Tuotenro 98761

Etureuna Kulho 300/500,vasen 
K80 x L300
Tuotenro: 98763

Etureuna Kulho 600/400
K80 x L600
Tuotenro 98808

Etureuna Kulho 300/500, oikea  
K80 x L300 mm, 
Tuotenro 98762

Etureuna Kulho, 300/400, vasen  
K80 x L300
Tuotenro: 98763

Etureuna Kulho 300/400, oikea  
K80 x L300 mm,
Tuotenro 98815

Etureuna 80 Vatiin 300/400, 
pyöreä etureuna
Tuotenro 98549

Etureuna 80 Vatiin 200/400, 
pyöreä etureuna
Tuotenro 98550

Etureunoja on saatavilla 
kaikkiin esillepanoastioihimme.



METALLIMASSAPÖYTÄ JA 
HEVI-PUTOUS
Kulhoja voi hyllykehysten lisäksi asetella myös metallimas-
sapöydän päälle tai HeVi-standeille. Massapöytä voidaan  
verhoilla halutulla kuva-aiheella. Kulhojen lisäksi esillepa-
noissa voi käyttää HeVi-putousta.  

HeVi-standi 
L600xH1408xS500 
4-tasoa, musta.  
Tuotenro 97769
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HEVISTANDI

HeVi-standin avulla kaikki 
käytettävissä oleva tila voi-
daan hyödyntää myyntiin. 
HeVi-standi on  hyvin erottu-
va myyntitila myös kampan-
ja-tuotteille.

Metallimassapöytä kulhoilla ja va-
deilla. 
Sopii pieniin tiloihin, lisämyyntiteli-
neeksi tai sesonki tuotteille. 

Telineen alaosat printataan halut-
tuun kuvioon ja printtien kiinnitys 
pöytään mahdollista vaihtoa helpot-
tavin magneetein. 

Pyöreäreunainen korokepohja 
hevikalusteeseen 1215x1220mm 
”HeVi-putous”
Tuotenro 91562  

Metallimassapöytä HeVi-putouksella. 
Sopii sesonki tuotteille, erikoisesitte-
lyille (chilit), maa-kampanjoihin (aa-
sialaiset yrit, raaka-aineet). 

Telineen alaosat printataan haluttuun 
kuvioon ja printtien kiinnitys pöytään 
mahdollista vaihtoa helpottavin mag-
neetein.

Hintapidike HeVi-putoukseen
Taskupidike nivelellä  HeVi -kalus-
teeseen painonastalla 1/10
Tuotenro 98807 11
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UUDET TUOTTEET

ALALAATIKKO HEVI-TISKIIN

Alalaatikko HeVi-tiskiin on suunniteltu sijoitettavaksi as-
tioiden alapuolelle. Laatikoissa on kalteva pohja, jonka 
avulla vihannekset tai hedelmät vierivät eteenpäin, ja vii-
meinenkin tuote on helposti ostettavissa. 

Vanerista tehtyä laatikkoa on saatavissa eri väreissä pet-
sattuna. Laatikosta on myös metallinen versio, jossa varus-
teluosina on mm. takapyörät.

Alalaatikko HeVi-tiskiin, vaneri.
L622 X S600 x K200
Tuotenumero 98694


