
VEGGIE-TUOTTEET
HEVI-OSASTOLLE Veggie



ELÄMYKSELLINEN JA NÄYTTÄVÄ
HEVI-OSASTO

HeVi-osasto on myymälöiden näyttävin osasto. Sen avulla asiakkaille luo-
daan mielikuva koko myymälästä. 

Kariplastin Veggie-tuotteiden avulla hedelmät ja vihannekset on helppo 
asetella näyttävästi esille. Lisäksi esillepanotuotteidemme avulla käytetään 
olemassa oleva tila tehokkaasti hyväksi jolloin hyllyihin saadaan mahtumaan 
tarvittava määrä tuotteita.

LUOVAA 
ASETTELUA

Mielenkiintoisia tuotteita ja koko-
naisuuksia sisältävä Veggie-
konsepti on suunniteltu kattamaan 
koko HeVi-osasto esillepano- ja 
hinnannäyttötuotteiden osalta. 
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MONTA 
VAIHTOEHTOA

Veggie-konsepti sisältää 
yksittäisiä tuotteita kuten kuvassa 
näkyvät kulhot ja alalaatikot, ja 
isompia kokonaisuuksia koko 
HeVi-osaston sisustamiseksi. 
Hinnannäyttö on mietitty kaikkiin 
tuotteisiin valmiiksi. 

LISÄÄ MYYNTIÄ HOUKUTTELEVAN
ESILLEPANON AVULLA 

Värikkäät hedelmät ja vihannekset ovat herkullisen näköisiä, ja hyvien 
esillepanotuotteiden avulla niistä on helppo luoda erilaisia houkuttelevia 
asetelmia. Mustat esillepanoastiat korostavat hedelmien värikkyyttä ja 
kaarevan muodon avulla esillepanoon tulee elävyyttä. 

Kulhoja kannatteleviin hyllykehyksiin on saatavilla led-valonauhat 
syventämään värejä ja muotoja. 
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SUUNNITELTU PÄÄLLEKKÄISIIN
ESILLEPANOIHIN

KULHO-SARJA on suunniteltu erityisesti päällekkäin tehtyihin, epä sym met-
risiin esillepanoihin. Kulhon etuosa on pyöreä jolloin esillepano saadaan 
näyttämään moniulotteiselta. Siihen voidaan yhdistää läpinäkyvä etureuna, 
jonka ansiosta kulho voidaan täyttää kukkuralleen. Kulhot on helppo pitää 
puhtaana ja ne ovat pestävissä käsin. 

KULHO syv. 500  

KULHOT

Kulho L300/500, oikea, musta.
Tuotenro 98758

Kulho L600/500, musta.
Tuotenro 98760

Kulho L300/500, vasen, musta.
Tuotenro 98759
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Kulho L590/500, musta.
Tuotenumero 51002  



KULHO syv. 400

Kulho L300/400, vasen, musta.
Tuotenro 98767

Kulho L600/400, musta.
Tuotenro 98765

Kulho L300/400, oikea, musta. 
Tuotenro 98766

KYLMÄKALUSTEISIIN JA 
LÄMPIMIIN KALUSTEISIIN

Kulhoja löytyy sopivaa kokoa kaikenlaisiin kalusteisiin.

L600 kulhot käyvät mitoitukseltaan paremmin kylmäkalustejärjestelmään 
(1250). Kulho L590 sopii leveydeltään paremmin lämpimiin kalusteisiin esi-
merkiksi juuresosastolle, jossa usein 900 modulit. 

Molempia kulhoja löytyy kahdessa syvyydessä.

Veggie
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Kulho L590/400, musta.
Tuotenumero 51004  



KULHOT

MONIPUOLINEN KULHO

Veggie-kulho on monipuolinen tuote HeVi-osastolle. Kulhot ovat pitkän 
tuote kehityksen tulos ja suunniteltu toimimaan niin pienissä kuin 
suuremmissa kokonaisuuksissa. 

Konsepti sisältää lisävarusteita kuten läpinäkyvän etureunan, kallistuslukon 
ja hyllykehyksen sekä hinnannäytön ja rullapussitelineen. Tarvittaessa 
hyllykehykseen voidaan kiinnittää led-nauha valaistusta varten.
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Veggie
VALIKOIMA

Vati L200/300, musta.
Tuotenro 97504

Vati L300/300, musta.
Tuotenro 97630

Vati L200/400, musta.
Tuotenro 97502

Vati L200/500, musta.
Tuotenro 97190

Vati L300/500, musta.
Tuotenro 97191

Vati L300/400, musta.
Tuotenro 97503

NÄYTTÄVÄ ESILLEPANO 
PIENEENKIN TILAAN

HeVi-vatien avulla saadaan laajemman valikoiman näyttävä esillepano 
pieneenkin tilaan. Koko seinän peittävien esillepanojen lisäksi vateja voidaan 
käyttää kulhojen yläpuolella.  

Vateihin on saatavilla varusteosia kuten läpinäkyvä etureuna (s. 8).

VADIT
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LISÄVARUSTEET

Teleskooppiset hyllykehykset sopivat miltei kaikkiin hyllyjärjestelmiin. Hyllykehykset kiinnitetään valmiisiin kalus teisiin. 
Teleskooppisen hyllykehyksen syyvyyttä saa säädettyä ja ne sopivat yhteen kaikkien vatien ja kulhojen kanssa.
Leveydet vakiona 900 mm ja 1250 mm. Teleskooppisen hyllykehyksen syvyys sopii 400 mm ja 500 mm syviin esille-
panoihin. Välitankoon on mahdollista kiinnittää led-valot.

LISÄVARUSTEET

Veggie-kulhot on suunniteltu erityisesti päällekkäin tehtyihin, epäsymmetrisiin asetteluihin. Uudistetun kulhon etuosa 
on pyöreämpi, ja siihen voi yhdistää läpinäkyvän etureunan, jonka ansiosta kulho on entistä monikäyttöisempi. 

Etureuna kulho- ja vatisarjoihin. Etureuna on kirkasta PETG-muovia. Reunan vakiokorkeus 80 mm, saatavilla myös 
muita korkeuksia. Korotusreunan avulla kulhot ja vadit on mahdollista täyttää kukkuralleen ilman että hedelmät ja 
vihannekset putoavat astioista.

TUOTE TUOTENRO

Etureuna Kulho 600/500 K80 x L600 98761

Etureuna Kulho 300/500,vasen K80 x L300 98763

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

Etureuna Kulho 600/400 K80 x L600 98808

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

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

Etureuna Kulho III, 590x500 51003

Etureuna Kulho III, 590x400 51005

Etureuna 80 Vatiin 300/400, pyöreä etureuna 98549

Etureuna 80 Vatiin 200/400, pyöreä etureuna 98550
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TUOTE TUOTENRO

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

Hyllykehys Universal 300, musta. 1242x282 mm 97707

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

Hyllykehys Universal 300, musta. 890x282 mm 98810

ETUREUNA

HYLLYKEHYS



RULLAPUSSITELINE

Hyllykehykseen voidaan kiinnittää rullapussiteline rullapussia varten. Saatavissa myös paperipussiteline. 

HINTAMERKINTÄ

Hyllykehyksiin löytyy erilaisia listapidikkeitä hintamerkintää varten. Perhoslistan pidikkeisiin voidaan liittää listat moni-
puolisesta valikoimastamme. Pidike sopii myös elektroniseen hinnannäyttöön. 

KALLISTUSLUKKO

Etureunan käyttö mahdollistaa runsaamman asettelun. Hyllykehyksen kulmaa saa säädettyä, jolloin esillepanoastiat 
saa kallistettua joko 13° tai 21° kulmaan. Jyrkemmässä kulmassa tuotteet tulevat paremmin näkyviin, mutta silloin 
kannattaa käyttää kallistuslukkoa.

Perhoslistan pidike säädettävä, 
säädettävään hyllykehykseen, musta.
Tuotenumero 98764

Veggie

Rullapussiteline säädettävään 
hyllykehykseen, musta.
Tuotenumero 98209

Kallistuslukko, musta.
Tuotenumero 98855
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Perhoslistan pidike, kiinteä mitta, musta. 
Tuotenumero 50109

Hintaetikettiä varten 
Perhoslista K39x105, musta.
Tuotenumero 97867

Perhoslista K52x105, musta.
Tuotenumero 99912



LAATIKOT

LAATIKOT HEVI-TISKIIN JA MASSAPÖYDILLE

HeVi-tiskin laatikot on suunniteltu sijoitettavaksi astioiden alapuolelle tai massapöytien päälle. Eri koossa saataviin 
laatikkoihin voidaan valmistaa kalteva pohja, jonka avulla vihannekset tai hedelmät vierivät laatikon etuosaan. 
Laatikon etureuna on kirkkas.

Laatikoihin on saatavilla erilaisia sivureunoja tarpeen mukaan. 

Vanerista tehtyä laatikkoa on saatavissa eri väreissä petsattuna. Laatikosta on myös metallinen versio.

Alalaatikko HeVi tiskiin 
L.450 x S.700 x K.200 mm, 
petsattu vaneri 15 mm, 
vino pohja, kirkas etureuna, musta, 
ABS-vuorattu
Tuotenumero 99477
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HeVi-vitriini, tila kahdelle 
CHAMPS-laatikolle.
L600 x S400 x K250
Tuotenro 98036

HEVI-VITRIINI

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

HERKILLE TUOTTEILLE

HeVi-vitriini voidaan jakaa kahteen tai neljään osioon.

HeVi-vitriini on suunniteltu niin, että siinä kiertää ilma, mutta tuotteet eivät 
kuivu. Se sopii hyvin herkille tuotteille kuten chileille ja herkkusienille. 

Tuotelaatikko on helposti ulosvedettävissä.

VeggieHEVI-VITRIINI
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MASSAESITTELYT

METALLIMASSAPÖYTÄ

Kulhoja voi hyllykehysten lisäksi asetella myös metallimassapöydän päälle 
tai HeVi-standeille. Massapöytä voidaan verhoilla halutulla kuva-aiheella 
jota voidaan helposti vaihtaa tarpeen mukaan. Kulhojen lisäksi metalli-
massapöydän päällä aseteltavissa esillepanoissa voidaan käyttää HeVi- 
putousta tai HeVi-laatikoita (s.10).

Metallimassapöytä kulhoilla ja vadeilla. 
Sopii pieniin tiloihin, lisämyyntitelineeksi tai 
sesonki tuotteille. 

HeVi-putous pyöreäreunainen koroke-
pohja hevikalusteeseen, 1215x1220 mm 
Tuotenro 91562  

Metallimassapöytä HeVi-putouksella. 
Sopii sesonki tuotteille, erikoisesittelyille 
(chilit), maa-kampanjoihin (aasialaiset yrit, 
raaka-aineet). 

Hintapidike HeVi-putoukseen
Taskupidike nivelellä HeVi-kalusteeseen 
painonastalla 1/10
Tuotenro 98807

HEVI-PUTOUS
HeVi-putoukseen on muotoiltu valmiiksi pieniä vatimaisia osioita matalalla 
etureunalla. HeVi-putousta voidaan käyttää metallimassapöydän päällä tai 
suoraan hyllynä muun HeVi-osaston esillepanon joukossa.
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Veggie
SUUNNITELMA KOKO HEVI-OSASTON 
UUDISTUKSEEN
Voimme tarjota kokonaisuuden, jossa huomioidaan koko HeVi-osaston tilan käyttö ja esillepano. 
Palveluun kuuluu koko HeVi-osastoa tai kokonaisuutta koskevat suunnitelmat, tuotteet ja asennustyöt. 
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Kuvassa massapöytien päätyyn saatiin lisää tilaa 
kulhojen ja laatikoiden avulla. 

Kysy lisää - mietitään yhdessä kuinka voimme 
tehdä  sinun HeVi-osastollesi lisää tilaa ja näyttäviä 
esillepanoja! 

KOKONAIS-KONSEPTIT



ERIKOISESITTELYT

BANAANIKOURU

Banaanikouru on erityisesti banaanien esillepanoon suunniteltu tuote. Banaanikourun pehmeän SOFT-pehmuste-
materiaalin ansiosta banaanit eivät kolhiinnu toisiinsa, kourun pohjaan tai laitoihin ja hävikki vähenee. Banaanikouru 
koostuu kourualustasta (ABS-muovia) ja kourualustan pehmusteesta (pehmeä SOFT-pehmuste). Kourua on saatavilla 
neljä aaltoisena (4W) ja seitsemän aaltoisena (7W).

JÄÄHILEALLAS

Jäähileallas on täydellinen liikuteltava iso esillepanoastia esimerkiksi smoothieiden ja tuorepuristettujen mehujen 
esillepanoon. Allas toimii jäähileillä tai ilman, ja se on helppo tyhjentää ja pitää puhtaana sisäänrakennetun veden-
poiston avulla. Allas voidaan teipata brändin mukaisin värein tai kuva-aihein.
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TUOTE TUOTENRO
Banaani kourualusta 4W, 
L600 x S800 mm, ABS 4 mm, musta. 

99643

Banaani kourualustan pehmuste 4W, 
L600 x S800 mm, SOFT, musta.

51218

Banaani kourualustan pehmuste 4W, 
L600 x S800 mm, SOFT, harmaa.

99653

Banaani kourualusta 7W, 
L600 x S1200 mm, ABS 4 mm, musta

99644

Banaani kourualustan pehmuste 7W, 
L600 x S1200 mm, SOFT, harmaa

99654
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Veggie
VEGGIE SURF

Uutta ja näyttävää HeVi-osastolle! 

Veggie Surf on esillepanopöytä, johon on muotoiltu tilan jakajilla tai vaikkapa metallista taivutetuilla kirjaimilla halutun 
muotoisia, irrotettavissa olevia lokeroita. Kun lokerot täytetään erivärisillä ja -muotoisilla hedelmillä ja vihanneksilla, 
saadaan aikaan hauska ja houkutteleva, varmasti erityinen esillepano. 

Veggie Surf suunnitellaan täysin asiakkaan toiveiden ja mittojen mukaan.

FLORA KUKKAKALUSTE

Flora kukkakaluste muodostetaan yhdistelemällä kahta kukkatelinemoduulia, kulmaporrasta ja suoraa porrasta. 
Kukkien portaittainen esillepano tuo näyttävyyttä asetelmaan ja samalla helpottaa kukkien valitsemista, lisäksi Flora 
on helppo pitää siistinä. Muunneltava Flora kukkakaluste sopii kukkien lisäksi yrteille, luomutuotteille tai vaikka 
pieneksi HeVi-pöydäksi. Lisävarusteena mm. läpinäkyvät etureunat, hinnannäyttö ja teippaus.

Flora
Flora

Flora kukkateline, kulmaporras. 
L800 x S800 x K1200, musta, pyörät. 
Tuotenumero 96729.

Flora kukkateline, suoraporras. 
L800 x S800 x K1200, musta, pyörät.
Tuotenumero 96728
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LED-VALOT

VIIMEISTELE HEVI-OSASTO 
HYLLYVALOJEN AVULLA

Hyvällä valaistuksella on iso merkitys myynnin edistämisen kannalta. 

HeVi-osastosta saadaan houkuttelevamman näköinen, kun hedelmien ja 
vihannesten värit pääsevät hyllyssä oikeuksiinsa valaistuksen ansiosta. 

Saat kauttamme HeVi-osaston hyllyjen esillepanon täydentävän
led-valaistuksen, kysy lisää myyjiltämme! 

Kai Syrjänen 
Etelä-Suomi  
044-3598 870  
kai.syrjanen@kariplast.fi	

Markus Ilvonen
Myyntipäällikkö
0400-386 664   
markus.ilvonen@kariplast.fi
  
Mika Järvenpää  
Myyntipäällikkö
050-310 6741  
mika.jarvenpaa@kariplast.fi

Jarkko Kallio 
Itä-Suomi
0400-495 650  
jarkko.kallio@kariplast.fi	

Jarkko Kiviharju
Länsi-Suomi
050-371 7756  
jarkko.kiviharju@kariplast.fi

Janne Lepistö
Pohjois-Suomi  
040-369 9270  
janne.lepisto@kariplast.fi
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