
RTC PP3 -JAKAJAT



PAREMPI NÄKYVYYS TUOTTEILLE

Jakajien avulla säästetään tilaa ja saadaan tuotteet pysymään hyllyillä parem-
massa järjestyksessä, sekä parempaa näkyvyyttä tuotteille.  

RTC PP3 -jakajajärjestelmän avulla erilaiset tuotteet saadaan hyllytettyä pys-
tyyn, jolloin tuotteet ovat paremmin nähtävillä. 
Samalla ostaminen helpottuu työntäjien työntäessä viimeisenkin tuotteen 
myytäväksi hyllyn etureunaan.

LAADUKAS 
JAKAJA

RTC PP3 -jakajajärjestelmä on pa-
tentoitu ja laadukas premium-tuo-
te. 

RTC on amerikkalainen yritys, joka 
on alalla globaali toimija. Yritys on 
tunnettu laadukkaista tuotteista ja 
innovatiivisista tuoteratkaisuista
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SAMA JÄRJESTELMÄ ERI 
OSASTOILLE 
RTC PP3 -jakajajärjestelmä on monipuolinen esillepanotuote, joka sopii 
useimmille tuoteryhmille. Erikokoisia vaihtoehtoja löytyy 256 mm:n hyllysy-
vyydestä 560 mm:n syvyyteen. Työntäjien jousivoima on valittu tuoteryhmän 
ja hyllysyvyyden suhteen. 

Suosittelemme RTC PP3 -jakajia esimerkiksi kosmetiikkatuotteiden, valmis-
ruokien, juustojen ja lihajalosteiden esillepanoon.

HYVIN TOIMIVA 
KOKONAISUUS
Jakajat toimivat ainutlaatuisen 
”liu’uta ja lukitse” toiminnon avul-
la, jolloin jakajien paikkaa hyllyllä 
on helppo muuttaa.

Valitsemalla joko kiinteän tai kään-
tyvän etureunan jakaja toimii todel-
la ison tuotevalikoiman kanssa.



HELPOMPAA OSTAMISTA

Kun tuotteet ovat hyvässä järjetyksessä hyllyllä asiakkaan on helpompi löy-
tää haluamansa tuote. Ostamista helpottaa myös se, että tuotteet työntyvät 
hyllyn etuosaan. 

Jakajat pitävät tuotteet pystyssä jolloin hyllyjä ei tarvitse olla kokoajan jär-
jestelemässä. Hyllyt näyttävät siistiltä ja täysiltä viimeiseen tuotteeseen asti.

Työntäjät taaksepäin kääntyvällä 
etureunalla -RTC PP3 Flipdown

Työntäjät kiinteällä etureunalla 
-RTC PP3 Kiinteä frontti

KAKSI 
ETUREUNAA

RTC PP3 -jakajajärjestelmät on 
saatavilla kahdella erilaisella etu-
reunalla. 

Kiinteää etureunaa suositellaan 
esimerkiksi valmisruuille ja leik-
keleille, ja taaksepäin kääntyvää 
etureunaa, ”Flipdownia” suositel-
laan kemikalio-osastolle. 

RTC PP3 Flipdownin etureuna 
kääntyy taaksepäin ja helpottaa 
hyllyttämistä.
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Flipdown



TOIMII ERIKOKOISTEN 
TUOTTEIDEN KANSSA

Integroidun 180° kääntyvän työntäjän takaosan avulla työntäjä toimii hyvin 
eri levyisten ja eri korkuisten tuotteiden kanssa. Hyvin kapeiden tuotteiden 
kanssa kannattaa käyttää kapeaa työntäjää. 

RTC PP3 -jakajajärjestelmän idea on yhdistää jakaja ja työntäjä. Tämä 
säästää tilaa ja yhdistelmä takaa tasaisen työntöliikkeen. Työntäjiä löytyy 
eri vahvuisilla jousilla, jolloin ne sopivat monipuolisesti hyvin eri painoisten 
tuotteiden esillepanoon.

MONIPUOLISET OMINAISUUDET

Kääntyvän tai kiinteän etureunan lisäksi jakajiin on suunniteltu muita käyttöä 
helpottavia ominaisuuksia. 

Jakajat toimivat ainutlaatuisen ”liu’uta ja lukitse” toiminnon avulla, joka hel-
pottaa hyllytystä ja tuotteiden järjestyksen muuttamista.

Jakajat liukuvat helposti sivusuunnassa ja lukittuvat turvallisesti paikalleen 
yksinkertaisen lukitusnapin avulla. Tämän avulla jakajien väli voidaan säätää 
erikokoisten tuotteiden kanssa sopivaksi.

Järjestelmä kiinnittyy hyllyyn etukiskon avulla.

LIU’UTA JA 
LUKITSE
Lukitusnapin avulla jakajat lukitaan 
paikalleen, jolloin ne eivät liiku enää 
sivusuunnassa. 

Vapauttamalla lukitus voidaan jaka-
jarivistö liuttaa tuotteineen tai nos-
taa yksittäinen jakaja paikalleen.

180°KÄÄNTYVÄ 
TAKAOSA

ETUKISKO
RTC Etukisko, musta, vaahtoteippi

Koko Tuote-
nro

750 mm 97354

895 mm 93599

930 mm 97377

1195 mm 94219

1240 mm 93791

Liu’uta ja
lukitse



RTC PP3 
FLIPDOWN
RTC  PP3 Flipdown 
Jakaja työntäjällä, vasen, 
M-jousella,  työntäjä valkoinen

KOSMETIIKKATUOTTEILLE

Monipuoliset PP3-työntäjät sopivat hyvin kosmetiikkatuotteiden, pesuainei-
den ja muiden kemikalio-osaston tuotteiden esillepanoon. Suosittelemme 
näille tuoteryhmille työntäjiä kääntyvällä etureunalla, eli PP3 Flipdown-jakajia. 

Tuotteiden hyllyttäminen on helpompaa väistävän Flipdown-etureunan an-
siosta.
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Koko Tuote-
nro

410 mm 97955

460 mm 93958

560 mm 93943

Koko Tuote-
nro

410 mm 97954

460 mm 93947

560 mm 93940

Koko Tuote-
nro

410 mm 97956

Koko Tuote-
nro

410 mm 97951

460 mm 93946

560 mm 93942

Koko Tuote-
nro

410 mm 97519

460 mm 93945

560 mm 93941

RTC  PP3 Flipdown 
Jakaja,  oikea

RTC  PP3 Flipdown 
Jakaja työntäjällä,  oikea, 
Työntäjä vasemmalla, M-jousella, 
työntäjä valkoinen  

RTC PP3 Flipdown 
Jakaja työntäjällä T-malli, 
työntäjä oikealla, M-jousi, 
työntäjä valkoinen

RTC PP3 Flipdown 
Jakaja työntäjällä T-malli, 
”tupla pusher”, M-jousella, 
työntäjä valkoinen

RTC PP3 Flipdown 
Jakaja työntäjällä, vasen, 
M-jousella, kapea, valkoinen työntäjä



RTC PP3 
KIINTEÄ FRONT

VALMISRUUILLE, LEIKKELEILLE

Kiinteällä etureunalla varustetut PP3-työntäjät sopivat erityisesti valmisruuil-
le, juustoille ja leikkeleille. Jakajien avulla saat pakkaukset pystyyn niin, että 
asiakas näkee tuotteen tarkemmin. 

Ostaminen helpottuu kun tuotteet työntyvät laadukkaiden työntäjien avulla 
hyllyn etureunaan. 

RTC PP3 kiinteä front 
Jakaja työntäjällä, vasen,  
työntäjä oikealla, M-jousella,
musta työntäjä

Koko Tuote-
nro

410 mm 93853

460 mm 93600

RTC PP3 kiinteä front
Jakaja, oikea

Koko Tuote-
nro

410 mm 93891

460 mm 93601

RTC PP3 kiinteä front
Jakaja työntäjällä, oikea, 
työntäjä vasemmalla, M-jousella,
musta työntäjä

Koko Tuote-
nro

410 mm 97374

460 mm 97981

RTC PP3 kiinteä front
Jakaja työntäjällä, T-malli,
työntäjä oikealla, M-jousella, 
musta jakaja, musta työntäjä

Koko Tuote-
nro

410 mm 93920

460 mm 93602

RTC PP3 kiinteä front 
Jakaja työntäjällä, T-malli,
”tupla pusher”, M-jousella, 
musta jakaja, musta työntäjä

Koko Tuote-
nro

410 mm 97375

460 mm 93606

RTC PP3 kiinteä front
Jakaja työntäjällä, oikea
M-jousella, kapea, musta työntäjä

Koko Tuote-
nro

410 mm 93875

460 mm 93957



SÄÄSTÄÄ AIKAA JA TYÖTUNTEJA

RTC PP3 -jakajat on helppo muokata erikokoisille tuotteille sopiviksi. Tuotteiden hyllyttäminen on nopeampaa, ja sa-
malla hyllyt pysyvät siisteinä pidempään kun tuotteet siirtyvät työntäjien avulla aina hyllyn etuosaan jolloin hyllyjen 
järjestämiseen kuluva työaika vähenee. 

Kokonaisuus

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