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Exact i butik AB är ett helsvenskt bolag som har varit verksamt 

sedan 2003. Vi är marknadsledande inom kundvagnar, 

kundkorgar, kundvagnsgarage och andra produkter inom 

butikslogistik. Vi har genom vårt samarbete med ledande 

leverantörer inom dessa områden en bred produktportfölj att 

erbjuda. Vi har tillverkning och import från ett flertal länder 

både i och utanför Europa.

Inom företaget har vi mer än 80 års samlad erfarenhet med att 

arbeta med kundvagnar samt övriga produkter. Vår grundidé är 

att ta fram lönande lösningar för din butik som underlättar för 

dig som butiksägare och som ökar kundnyttan och förbättrar 

shoppingupplevelsen.

På följande sidor ser du allt vad vi kan hjälpa dig med. Tveka inte 

att ta kontakt med oss om du vill veta mer om en produkt.

Om Företaget

Vi har exact vad ni behöver!
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Kundvagnar

...sedan några år tillbaka har bilden av en kundvagn förändrats. 
Förut var en kundvagn något som bara fanns för att enkelt 
kunna samla och förflytta kundernas varor från hyllorna till 
kassorna. I dagens konsumtionssamhälle där konkurrensen 
mellan butiker är stenhård, måste en kundvagn bli en del av 
varumärket, och förmedla en känsla av mervärde och kvalitet 
till kunderna. Köpupplevelsen ska förstärkas med hjälp av en 
kundvagn.

På Exact i Butik vet vi att en kundvagn är mer än bara en 
kundvagn. Den är i allra högsta grad en del av din butiks 
marknadsföring och kommunikation. Med rätt kundvagn kan 
du kommunicera ett budskap till dina kunder som innebär att de 
kommer att återvända till din butik, år efter år.

Driver du en livsmedelsbutik och vill kunna erbjuda dina kunder 
en ny upplevelse av en kundvagn, eller en traditionell och 
familjär känsla av en kundvagn? 

Exact i Butik kan hjälpa dig hitta exakt den kundvagn som 
passar till just din livsmedelsaffär.

Är butiken inom detaljhandeln så finns det också ett stort urval 
av kundvagnar som är anpassade för olika typer av verksamhet, 
allt från hantering av blommor, hemelektronik till tung 
hantering av t.ex. byggmaterial.

STOR ELLER LITEN KUNDVAGN?
Ska jag som butiksägare välja en liten eller stor kundvagn? Eller 
kan jag ha både och i mitt sortiment? Självklart kan du erbjuda 
dina kunder både en liten och en stor kundvagn att handla med.
Generellt sätt handlar man varken effektivare eller mer om man 
bara har stora kundvagnar. Olika människor har olika behov av 
specifika kundvagnar, och att kunna erbjuda ett brett utbud är 
därför en bra inställning.

OLIKA FÄRGER PÅ EN KUNDVAGN
Hos Exact i Butik kan du förutom miljösmarta och flexibla 
vagnar även få möjligheten att ha en kundvagn i en specifik 
färg. Den här möjligheten öppnar inte bara upp för en ny typ 
av varumärkesbyggande och skräddarsydd profilering av din 
butik, utan fräschar upp och förnyar också det visuella intrycket 
i butiken.

EGENSKAPER HOS EN KUNDVAGN
Oavsett om du vill ha en modern och nyskapande kundvagn, 
eller en mer traditionell och klassisk, så ska du kunna lita på att 
din kundvagn har de egenskaper som behövs för att butiken 
ska fungera optimalt. En kundvagn i plast är lätthanterlig och 
har fantastiska köregenskaper. Ljudet från en kundvagn du köpt 
från Exact i Butik är lågt och minimalt störande för kunder.

Låt oss hjälpa dig förstärka ditt förhållande med dina kunder, 
med hjälp av rätt sorts kundvagn.

Visste du att ...
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Kundvagnar

Caddie Vi är distributör för Caddie, som är en av Europas ledande kund-
vagnstillverkare. Vi kan erbjuda ett brett utbud av kundvagnar 
och tillbehör ur hela deras sortiment. Dessa kundvagnar håller 
en mycket hög kvalité, har bra hållbarhet och ergonomi.

BXM SECURITY 160 L / 180 L
Lätt att hantera och perfekt 
för medelstora butiker. 

Stackning: 25 cm

Art.nr. 111083 - 160 L
Art.nr. 111089 - 180 L

BXM SECURITY 255 L
Perfekt för stormarknader 
p.g.a. sin stora kapacitet.

Stackning: 25 cm

Art.nr. 111098

BXM SHOPPER 65 L / 100 L
Ergonomisk kundvagn med 
grund korg och underhylla. 
Komfortabelt för kunden 
att lasta varor. Bra kom-
plement till butikens större 
vagnar

Stackning: 25 cm

Art.nr. 113245 -  65 L
Art.nr.113244 - 100 L 

BXM SHOPPER SECURITY 65 L
Ergonomisk kundvagn 
med grund korg. Mycket 
uppskattad av seniorer. Bra 
komplement till butikens 
övriga vagnar.

Stackning: 25 cm

Art.nr. 113247

BXM STANDARD 160 L/  180 L
Vagn med medelstor korg. Med 
underhylla som rymmer ett par 
drickabacker. Perfekt för medel-
stora butiker. Lätt att hantera.

Stackning: 27 cm

Art.nr. 111084 - 160 L
Art.nr. 111068 - 180 L

BXM STANDARD 255 L
En vagn med stor kapacitet 
och underhylla som rymmer 
tre drickabackar.

Perfekt som stormarknads-
vagn.

Stackning: 25 cm

Art.nr. 111095
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Kundvagnar

Alla Caddie kundvagnar levereras som standard med förzin-
kad korg och runt handtag. De kan utrustas med Ovaly eller 
RelaXT-handtag, kompletteras med skyddslack CaddiRoc, kant-
lister, hörnskydd, färskvaruavskiljare, backhållare m.m.

CADDIE STANDARD 100 L / 125 L
Vagn med kompakt kon-
struktion och underhylla som 
rymmer en drickaback. Perfekt 
i små butiker med begränsade 
utrymmen.

Stackning: 23 cm

Art.nr. 111072 - 100 L
Art.nr. 111074 - 125 L 

CADERGO SECURITY 105 L - 210 L
Ergonomisk kundvagn med 
låg vikt. Smidig att hantera 
och perfekt för moderna bu-
tiker som värdesätter komfort 
och service för sina kunder.

Stackning: 23-25 cm

Art.nr 111041 - 105 L
Art.nr 111042 - 125 L
Art.nr 111043 - 160 L
Art.nr 111044 - 180 L
Art.nr. 111045 - 210 L

CADERGO STANDARD 215 L
Perfekt vagn för stormarkna-
der där kunderna ställer stora 
krav. Vagn har underhylla.

Stackning: 25 cm

Art.nr. 111064

FASTCART 80 L
Utrustad med ergonomiska 
trådkorgar där varorna för-
delas på två plan; förhindrar 
att ömtåliga varor skadas i en 
överfylld korg.

Perfekt som komplement till 
butikens större kundvagnar 
eller för den mindre butiken.

Stackning: 19 cm

Art.nr 111011

CADDIE SPEEDY 100 L
En lätt, kompakt och mycket trendig 
kundvagn. Ergonomiska dimensioner 
som underlättar att lasta in och ut från 
korgen.

Idealisk för centrumsbutiker som har 
ont om utrymme.

Stackning: 15 cm (kortast av alla 
kundvagnar)

Art.nr. 111250 - blå
Art.nr. 111251 - röd
Art.nr. 111252 - grå

Caddie



7

Kundvagnar

POLYCART P100
Idealisk för små butiker eller 
som komplement till större 
vagnar. Standardfärg på korg 
och underrede är antracit, valbar 
färg på bakstycke.

Korgvolym: 99l 
Stackning: 16 cm

Art.nr. 412008 - grön
Art.nr. 412001 - röd

Art.nr. 412007 - svart
Art.nr. 412012 - antracit

POLYCART P130
Idealisk för medelstora butiker. 
Korg och underrede i antracit 
som standard. Rött bakstycke 
med barnsits som standard.

Korgvolym: 129l 
Stackning: 18 cm

Art.nr. 412005

Vagnar i vår Polycart-serie är tystgående och säkra lättviktare 
som är väldigt bekväma för kunderna att använda, vilket gör att 
kunderna stannar längre i affären och handlar mer. 

Polycart är miljövänlig då den tillverkas helt av återvinningsbar 
plast. Polycart har lång livslängd och servicekostnaderna är 
minimala.

Förutom i standardfärgen antracit (RAL 7015) kan korgen fås 
i följande färger: RAL 3000 (röd), RAL 5002 (blå), RAL 6024 
(grön) och RAL 2004 (orange) med ett pristillägg. 

Tillbehör som barnsits/fällklaff, underhylla och färskvaruavdela-
re finns i färgerna: RAL 3000 (röd), RAL 5002 (blå), RAL 6024 
(grön) och RAL 2004 (orange), RAL 1023 (gul), RAL 7015 (antra-
cit) och RAL 7035 (ljusgrå) som standard utan pristillägg.

Polycart

POLYCART P75
Idealisk för små butiker eller 
som komplement till större 
vagnar. Standardfärg på korg 
och underrede är antracit, 
standardfärg på bakstycke är 
röd, andra färgar på bakstycke 
är tillgängliga.

Vagnen är mycket bekvämare 
än en rullkorg.

Korgvolym: 78l 
Stackning: 11 cm

Art.nr. 412064
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Kundvagnar

POLYCART P220
Lätviktsvagn för stora 
butiker.

Korg och underrede i antra-
cit, bakstycke med barnsits 
i röd.

Korgvolym: 198l 
Stackning: 

Art.nr 412009

POLYCART P240
Lätviktsvagn för stora 
butiker.

Korg och underrede i an-
tracit, bakstycke med barn-
sits i röd. Ecogrip-handtag 
som standard.

Korgvolym: 220l 
Stackning: 

Art.nr 412070

POLYCART P175
Idealisk för medelstora 
butiker. Korg och underre-
de i antracit som standard. 
Valbar färg på bakstycke 
med barnsits.

Korgvolym: 164l 
Stackning: 21 cm

Art.nr. 412006 - röd
Art.nr. 412010 - svart

Art.nr. 412013 - blå

POLYCART P180
P180 är den nyaste modellen 
i Polycart-serien. Korg och un-
derrede i antracit som standard. 
Svart bakstycke med barnsits 
som standard.

Vagnen på bilden är extra utrus-
tad med Ecogrip-handtag med 
display, lås och backhållare.

Korgvolym: 198l 
Stackning: 24 cm

Art.nr 131864

Polycart

Ny  
2019!

Compact Compact är en serie med mindre vagnar, perfekt för den mindre 
butiken, men också som komplement till större vagnar i en stor 
butik. Compact levereras förzinkade och med Ovaly-handtag 
som standard, men korgen kan också fås i valfri färg som stan-
dard.

COMPACT BASE 80 L
Vagn med kompakta mått och kort 
stackning. Ryms även i minsta butiken. 
Eller är utmärkt som komplement till 
större vagnar. Mycket stabil och lätt att 
hantera. Med underhylla.

Stackning: 18 cm

Art.nr. 321034 - zink
Art.nr. 321031 - röd

Art.nr. 321033 - svart

COMPACT PLUS 90 L
Ny vagn med kompakta mått och 
kortare stackning. Ryms även i minsta 
butiken. Även utmärkt som komple-
ment till större vagnar. Mycket stabil 
och lätt att hantera.  
Stackning: 19 cm

Art.nr 321018 svart

Ny  
2019!
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Kundvagnar

SCAN 4 - 140 L FÖR 4 
KASSAR
Lägre korgkant som passar 
scanningkassar.Lättare att 
lyfta kassarna ur vagnen.  
Rymligt och samtidigt lätt 
att köra. Separat korg med 
barnsits. Utan barn kan kor-
gen användas för ömtåliga 
grönsaker eller dyl. Med 
underhylla.

Stackning: 20 cm
1

Art.nr. 321064

SCAN 5 - 160 L FÖR 
5 KASSAR
Lägre korgkant som 
passar scanningkassar.
Lättare att lyfta kassar-
na ur vagnen.  Rymligt 
och samtidigt lätt att 
köra. Separat korg med 
barnsits. Utan barn kan 
korgen användas för 
ömtåliga grönsaker el-
ler dyl. Med underhylla.

Stackning: 20 cm

Art.nr. 321028

Scan Denna serien består av scanningvagnar i tre olika storlekar, för 
3, 4 eller 5 kassar. Lägre korgkant gör det lättare att lasta i och 
ur scanningkassarna. Vagnarna levereras förzinkade som stan-
dard, men kan också fås QPC-lackade i valfri färg. Ovaly-hand-
tag är standard samt transparenta plastlister, skyddshörn  och 
multifunktionell sittplatta i antracit.

Ny  
2019!

SCAN 3 & SCAN 3 BASE- 95 L  
FÖR 3 KASSAR
Lägre korgkant som passar scanningkassar.Lättare att lyfta 
kassarna ur vagnen. Rymligt och samtidigt lätt att köra. 
Barnsits som utan barn kan användas för ömtåliga grönsa-
ker eller dyl. Finns med och utan underhylla.

Stackning: 25 cm

Art.nr. 321092 Scan 3
Art.nr. 321094 Scan 3 Base
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Kundvagnar

Scandinavia Scandinavia-serien är vår egen serie kundvagnar framtagen 
efter de krav på ergonomi, kvalitet, och hållbarhet som  råder 
på den skandinaviska marknaden. Det som kännetecknar 
 Scandinavia-serien är att de är bredare och grundare jämfört 
med vagnar producerade för den övriga europeiska marknaden.

Alla vagnar levereras blankförzinkad som standard och med 
transparenta plastlister och antracitgråa hörn i plast för att skyd-
da korgkanten mot oxid.

Hjul med 125 mm precisionskullager och hjulbana i TPE, för 
bästa möjliga styrka och komfort.

SCANDINAVIA 100 L
Levereras som standard 
med runt handtag.  
Exempel tillbehör hörn-
skydd i valbar färg.

Stackning: 23cm

Art.nr. S100

SCANDINAVIA 130 L
Levereras som standard 
med runt handtag och 
enkel barnsits i antracit. 
Exempel på plastdetaljer 
i röd.

Stackning: 23 cm

Art.nr. S130

SCANDINAVIA 155 L
Levereras som standard 
med ovalt Ergogrip- 
handtag och enkel 
barnsits i antracit. 
Vagnen finns med eller 
utan underhylla.  
Obs: Lås och plastlister 
är tillbehör.

Stackning: 24 cm

Art.nr 321004
med underhylla
Art.nr. 321001
utan underhylla

SCANDINAVIA 212 L
Levereras som standard 
med runt handtag och 
med enkel barnsits i 
antracit.

Stackning: 24 cm

Art.nr. 530001
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Kundvagnar
En mängd tillbehör finns tillgänglig såsom annan färg på plast-
detaljer och handtag, kundvagnslås, säkerhetsbälte för barn, 
Trolleymatic-handtag, RelaXT-handtag, hållare för skanner och 
kaffemugg.

Scandinavia

SCANDINAVIA 160 L
Levereras som standard med 
svart Ovaly-handtag och 
multifunktionell barnsits i 
antracit.

Vagnen är framtagen som 
idealisk för självscanning. Den 
är grund och lång för att få 
plats med flera påsar.

Vagnen på bilden är utrustad 
med QPC och RelaXT-hand-
tag.

Stackning: 26 cm

Art.nr. S160

SCANDINAVIA 220 L
Levereras som standard 
med svart Ovaly-handtag 
samt med multifunktionell 
barnsits i antracit.

Stackning: 26 cm

Art.nr. S220H

SCANDINAVIA 255 L
Levereras som standard 
med svart Ovaly-handtag 
samt med multifunktionell 
barnsits i antracit.

Stackning: 26 cm

Art.nr. S255H
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Kundvagnar

Tillbehör Vi har en rad tillbehör som du kan komplettera dina befintliga 
vagnar med eller som kan inspirera dig till komplettering för en 
ny beställning.

CADDIROC / QPC
Förstärker butikens profil, ger längre livslängd. 
Finns i mer än 20 olika standardfärger. Flera 
färger kan erhållas på samma vagn, allt för att 
matcha färgerna i butiken. 

Plastlist för att skydda ytan ingår som standard 
vid beställning av Caddiroc/QPC.

Caddiroc till Caddie. QPC till Compact, Scan 
och Scandinavia.

Art.nr  111740 - tillägg

VIPNYCKEL
Kundvagnsmynt eller kundvagnspollett. Gäller 
för nästan alla kundvagnar för att få loss dem. 

Kan även fästas på nyckelring. 

VIP-nyckel 5 (nya) och 10 kr.

Art.nr.  244009

MULTIFUNKTIONELL BARNSITS
Uppfällbar barnsits som också kan användas 
som färskvaruavskiljare. Den uppfällbara sitt-
plattan blir en vägg som gör att varorna ligger 
väl skyddade. Ömtåliga varor skyddas från att 
klämmas och gå sönder.

Passar till Caddie. Finns i olika färger

Art.nr. 111731  - tillägg

Sittplattan som finns till Scan och som är 
standard i vissa Scandinavia-modeller gör 
barnsitsen multifunktionell. Denna sittplatta 
finns i olika färger.

FÄRSKVARUAVSKILJARE
Nätvägg i framkant på korgen bildar ett utrym-
me för ömtåliga varor du vill skydda från att 
klämmas och krossas.

Passar till Caddie. 
Finns i plast till Polycart.

Art.nr. 111730

BACKHÅLLARE
Praktiskt tillbehör för att transportera backar 
eller andra otympliga varor. 

Passar till Caddie.

Art.nr. 111710

KANTLISTER / HÖRNSKYDD
Stärker butikens profil. Skyddslisten skyddar 
korgkanten mot mekanisk nötning, samt sän-
ker bullernivån. Finns i två olika versioner:

Endast kantlist finns eller kantlist + hörnskydd

Passar kundvagnar i metall.

Art.nr. 111702
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KOMPOSITHJUL MED KOMPOSITBYGEL
Kombinationen kompositbygel och ett tåligt 
precisionskullager inuti svängkransen gör att 
kundvagnen väger mindre, är mer lättkörd, 
hållbarare och tystare.

Passar alla vagnar.

Art.nr. 111916 - Caddistar Composit 125x32mm 
framhjul

Art.nr. 111918 - Caddistar Composit 125x32mm med 
ChocFix bakhjul

ERGOSTICKS
Handtagssidorna Ergostick erbjuder möjlighet till olika positioner för 
händerna som ger en ergonomisk, avslappnad och bekväm shopping-
upplevelse.

Kan användas till runt-, Ovaly-, Ergogrip-, RelaXT-handtag. Färger kan 
väljas efter handtagsfärg.

Passar till Caddie, Compact, Scan och Scandinavia.

Art.nr. - div

MUGGHÅLLARE
Mugghållare i trådmetall för både vanligt runt handtag samt för Ova-
ly-handtag; olika storlek för olika muggar; går även att få lackad i olika 
färger. 

Plasthållare till runt handtag, Ovaly- eller  
RelaXT-handtag.

Tråd
Art.nr. 401730 - 77mm till runt handtag

Art.nr. 401731 - 68mm till Ovaly-handtag
Art.nr. 401732 - 68 mm till runt handtag

Plast
Art.nr. 401734  - 68mm rött, till runt handtag 

Art.nr. 111993 - transparent, till RelaXT-handtag
Art.nr. 401735 - till scannerhållaren RelaXT-handtag

RULLBANEHJUL
Passar alla rullbanor på marknaden.

Finns till Caddie, Compact, Scan, 
Polycart och Scandinavia.

Tillbehör
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Tillbehör

SCANNERHÅLLARE  

Scannerhållare i trådmetall som finns i två olika utföran-
den: För vanligt runt handtag samt för Ovaly-handtag.
Scannerhållare Motorola i plast som passar runt hand-
tag.
Scannerhållare i plast som passar Ovaly- 
handtag.

Till Ovaly-handtag
Art.nr. 401717 - tråd, sned, 2, stående

Art.nr. 401722 - plast, antracit, stående
Art.nr. 401724 - plast, ljusgrå, stående

Till runt handtag 
Art.nr. 401718 - tråd, silver, 2

Art.nr. 141717 - plast för Motorola
Art.nr. 401725 - plast, Joya, för scannare   

utan handtag
Art.nr. 402010 - plast, mörkgrå UK

401722

141717

402010

401741
401740

401725

401717

401718

Tillbehören SmartSafe Säkerhetsbälte, BabySafe och  
Barnstol Klippan hittar du under tillbehör för Specialvagnar.

SMARTPHONEHÅLLARE 

LiveTecMobile till RelaXT-handtag
LiveTecEasy till runt handtag och Ovaly-/Ergogrip-handtag

Till RelaXT-handtag
Art.nr. 401740 - ny Scannerållare till   

äldre RelaXT-handtag (till  handtag levererat till 2018 - för 
401741)

Art.nr. 401741 - ny RelaXT LiveTecMobile

Till runt handtag
Art.nr. 401742 LiveTecEasy

Till Ovaly-/Ergogrip-handtag
Art.nr.401743 LiveTecEasy

401742

401743

Ny 
2019!



SYSKONVAGN CADERGO 215L 
MED BARNSTOL & BARNSITS
Med komfortabel barnstol tillverkad i mjuk, tvättbar polyuretan och en 
standard barnsits. Möjliggör att syskon i olika åldrar kan sitta i samma 
kundvagn. Monterad med säkerhetsbälte. Kundvagnen är stacknings-
bar. Kan utrustas med kodat kundvagnslås vilket innebär att vagnens 
kundvagnslås inte passar in i övriga vagnars lås.

Art.nr. 111047

TVILLINGVAGN CADERGO 215L 
MED TVÅ BARNSTOLAR
Med två komfortabla barnstolar tillverkade i mjuk, tvättbar polyuretan. 
Möjliggör att tvillingar kan sitta i samma kundvagn. Monterad med 
säkerhetsbälte. Kundvagnen är stackningsbar. Kan utrustas med kodat 
kundvagnslås vilket innebär att vagnens kundvagnslås inte passar in i 
övriga vagnars lås.

Art.nr. 111212

TVILLINGVAGN CADERGO 215L 
MED TVÅ BARNSITSAR.
Med två standard barnsitsar. Möjliggör att tvillingar kan sitta i samma 
kundvagn. Monterad med säkerhetsbälte. Kundvagnen är stacknings-
bar. Kan utrustas med kodat kundvagnslås vilket innebär att vagnens 
kundvagnslås inte passar in i övriga vagnars lås.

Art.nr. 111211

HANDI CADDIE MOBILITY 180L
Kundvagn i varm och välkomnande design och samtidigt funktionell, 
komfortabel och säker. Ger föräldrar med funktionsnedsatt barn 
betydligt mer mobilitet.

Med höjdjusterbar barnsits som ger stöd för huvud, rygg och fötter. 
Ett 5-punkts-säkerhetsbälte håller barnet på plats. Väl synliga säker-
hetsinstruktioner säkerställer rätt användning.

Art.nr. 111255
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KUNDVAGN FÖR BARN 20L
Barnen kan leka att de handlar eller själva fylla vagnen 
med ”sina” varor. 

Stackningsbar för smidig hantering. Plastdetaljer och 
handtag i rött. 

Tillbehör: Flagga, lås

Art.nr. 111014 vagn
Art.nr. 111016 flagga

KID CADDIE BILKUNDVAGN 135L
När barnen är nöjda kan föräldrarna göra sina inköp i lugn och ro. 
Denna kundvagn tillfredsställer barnets behov av lek samtidigt som den 
fungerar perfekt att handla i.

Barnet kan ”köra bil” medan föräldrarna handlar med hela 135L kapac-
itet. Kid Caddie är kompakt och tar lite utrymme. Säkerhetsbälte ingår.

Art.nr. 111017

Specialutrustad med 
Caddiroc®, skyddshörn, 
Ergosticks
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BABYSAFE
Stabil och säker hållare, samtidigt praktisk och enkel och passar olika 
stora bilbarnstolar. Kan anpassas till olika storlekar av kundvagnar tack 
vare justerbar fästanordning. Fästs enkelt i kundvagnen med hjälp av 4 
skruvar.

Bilbarnstolen fästs till BabySafe-korgen med hjälp av ett medföljande 
bilbälte - på samma sätt som i bilen.

Art.nr. 126010

BARNSTOL KLIPPAN
Till befintlig kundvagn.

Finns i galonklädsel eller i tyg. Med säkerhetsbälte.

Fästs till vagn med teleskopfästen.

Art.nr. 171000 Barnstol med grått tyg
Art.nr. 171002 Barnstol med galonklädsel

Art.nr. 171011 Blått tyg 

SMARTSAFE SÄKERHETSBÄLTE
Praktiskt säkerhetsbälte (rullbälte) för barnsits. 

Anpassar sig till barnets storlek och förhindrar att barnet reser sig och 
faller ur sitsen eller att vagnen tippar över. Enkelt att montera och 
använda, lång livslängd.

Passar till Caddie, Compact, Scan.

Art.nr. 131510 blå
Art.Nr. 131511 röd
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SENIORVAGN 60L 
SÄKER OCH BEKVÄM
Smidig och innovativ kundvagn för äldre och för personer med funk-
tionshinder.

Sittplats och dubbel handbroms (som en rullator).

Art.nr. 521020

RULLSTOL BASIX

Art.nr. 331010

KUNDVAGN 100L FÖR RULLSTOL
Ger rörelsehindrade möjlighet att handla utan hjälp.

Mekanisk fastsättningsanordning gör att vagnen sitter stadigt fast i 
rullstolen.

Art.nr. 111005

103 - 115 cm

41 - 46 cm Standard: 38 - 48 cm
Vinkeljusterbar: 43 cm

82
 - 

10
0 

cm

42
 - 

52
 cm

38 - 51 cm

15,5 kg

0°
3°
6°

Höjdreglerbara:
23 - 33 cm
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CADDIE B75 & B95
Designad för både små och stora artiklar. Levereras blankförzinkad med 
runt handtag. Kan levereras i flera färger som tillval. Ovaly-handtag, 
display och lås kan erhållas.

Skillnaden på dessa två vagnar är att B95 är utrustad med skivhållare.

Art.nr. 113226 - B75

Art.nr. 113232 - B95

STANDARDTRALLA
För lätta och tunga laster av bröd, drycker, chark och liknande.

Lastkapacitet: 200 kg 
600 x 400 x 140 mm.

Art.nr. 111110D - 4 rörliga hjul

FISKLÅDSVAGN
Smidig och enkel tralla för transport av varor som kräver tät botten. 
Lackad metallåda för transport och lagring av fiskbackar. Finns i två 
storlekar.

Art.nr. 104010 - 410 x 610 mm

Art.nr. 104011 - 410 x 810 mm

JUNIOR EXTRA
Levereras med tätnätad uppfällbar överhylla och Ovaly-handtag som 
standard. Lackerad i en grå polyestercoating för optimalt skydd. Valbart 
tillbehör är myntlås, handtagsdisplay, avtagbar papperskorg. Precisions-
kullagrade hjul med en kompositbygel för att klara de mest krävande 
miljöerna.

Art.nr. 203034 vagn

Art.nr  201927 papperskorg

JUNIOR
Vår trotjänare bland lager- och plockvagnar. 

Lastkapacitet: 300 kg varav 100 kg på överhyllan. 
Stackning: 26 cm. 
970 x 520 x 760 mm

Art.nr. 203010 monterad

Art.nr. 203024 omonterad

Art.nr.203010KQPC med QPC-lack 

Ny  
2019!
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MAX BYGG
Samma vagn som Max Garden, men kompletterat med skivsupport.

Stackning: 20 cm.  
Lastkapacitet: är 200 kg. 

Art.nr. 203051

MAX GARDEN
Passar för byggmarknad eller trädgårdsbutik. 
Levereras med Ovaly-handtag. Valbara tillbehör är lås och display.

Stackning: 20 cm.  
Lastkapacitet: 200 kg. 

Art.nr. 203045  

GAMA 12
Volymvagn med kraftfull konstruktion. Passar för möbelvaruhus, bygg-
varuhus, överallt där transport av tyngre gods är nödvändigt.

Levereras med 4 hjul. Valbara tillbehör är ett femte hjul, myntlås och 
160mm rullbanehjul.

Stackning: 33 cm 
Lastkapacitet: 500 kg

Art.nr. 113259
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MODULO 8
Levereras med svetsad korg på 27 L och runt handtag.

Valbara alternativ är trähylla, Caddiroc, Caddipark myntlås, fasta hjul, 
hjul med bromsar, rullbanehjul eller Smart Wheel.

Lastkapacitet: 250 kg 
Stackning: 24 cm

Art.nr. 113260

MODULO 11
Levereras som standard med utdragbar korg med barnsits. 

Valbara alternativ är svetsad korg med eller utan barnsits, trähylla, Cad-
diroc, lås, fasta hjul, hjul med bromsar, rullbanehjul eller Smart Wheel, front 
retaining bar (stöd framtill) och ett femte hjul.

Lastkapacitet: 250 kg 
Stackning: 35 cm

Art.nr. 113258  

MULTITROLLEY 6.0
Istället för att lyfta och flytta ett föremål så monteras Multi Trolley på 
ett föremål som t.ex. ett bord. Metoden är unik, enkel och patenterad. 
Den ergonomiska arbetsmetoden minimerar risken för arbetsskador och 
förbättrar arbetsmiljön.

Lastkapacitet: 250kg

Art.nr. 203097 - Standard

Art.nr. 203099 - Worker

MODULO 12
Smidig vagn med 27 L korg. För stora och tyngre produkter. Lätt att 
hantera även fullastad. Solid hylla i trä förhindrar att lasten glider av 
vagnen.

Lastkapacitet: 350 kg 
Stackning: 34 cm

Art.nr. 113251

Ny 
2019!
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POLYCART FLAT
Tystgående och säker vagn. Levereras som standard i antracit med 
handtag med display, hål i korg för längre objekt, uppfällbar frontstopp 
samt uppfällbar korg. Valbara tillbehör är Ecogrip- eller RelaXT-handtag 
och skivsupport.

Lastkapacitet: 150 kg 
Stackning: 25 cm

Art.nr. 412101

ROLLDOLLY
Smidig transporthjälp i polyetén med fördjupning för standardbackar 
400x600mm. Kullagrade hjul enligt DIN-standard.

Lastkapacitet: 300 kg 
410x610mm

Art.nr. 111114 - blå med 4 rörliga hjul-  

Art.nr. 111116 - röd med 4 4ö4liga hjul

Art.nr. 111118 - röd med 2 rörliga och 2 fasta hjul

RULLBORD MED 2 ELLER 3 HYLLOR
Rostfritt rullbord 2 eller 3 plan för miljöer med höga krav på hygien. 

Lastkapacitet: 50 kg per hyllplan. 
860 x 530 x 810 mm

Art.nr. 203062  - 2 plan

Art.nr. 203064 - 3 plan

SENIOR OCH SENIOR LONGLOAD
Lättmanövrerad påfyllningsvagn som snurrar på en femöring tack vare 
sin hjulkonstruktion. Stabil rörkonstruktion med kraftigt trådgaller i 
två plan. Trådkorg är standard. 4 svängbara och 2 fasta hjul. Vagnen 
levereras omonterad.

Senior 1270x415x1090mm, lasthylla 1080mm 
Senior Longload 1540x415x1090mm, lasthylla 1320mm 
Lastkapacitet: 300 kg

Art.nr. 203110 Senior

Art.nr. 203111 Senior med stege

Art.nr. 203112 Senior LongLoad
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STABIL
Levereras med Ovaly-handtag. Dekal för kött, 
fisk eller frukt & grönt ingår.

Smidig konstruktion med tätmaskad fällbar 
överhylla. Hyllplanen är försedda med kraftiga 
gallerplan för att klara av krävande laster 
under många år.

994x558x956mm 
Lastkapacitet: 400 kg varav 150 kg på  
överhyllan

Art.nr. 512010

STABIL ERGO
Utrustad med fjädrande överplan. En bra 
lösning för att underlätta arbetet och för att 
undvika arbetsskador. 

Levereras med svart Ovaly-handtag, pulver-
lackerad. Dekal för kött, fisk eller frukt & 
grönt ingår.

875x525x975mm 
Lastkapacitet: 400 kg

Art.nr. 512016

STABIL SLALOM
Lättmanövrerad påfyllningsvagn. Hjulkon-
struktion med balansmontage. Kraftiga 
trådgaller. Levereras pulverlackerad med 
Ovaly-handtag, 4 svängbara och 2 fasta hjul. 
Dekal för kött, fisk eller frukt & grönt ingår.

1300x470x1010mm, lasthylla 1195mm 
Lastkapacitet: 400 kg

Art.nr. 512017

SKIVVAGN / SKIVVAGN PLYWOOD
Skivvagn i elförzinkad plåt. Lastkapacitet: 500 kg, L 1250 x B 700 x H 
945 mm.

Skivvagn Plywood med elförzinkad konstruktion och skiva i plywood. 
Lastkapacitet: 800 kg, L 900 x B 600 x H 985 mm.

Båda vagnarna levereras med 2 fasta och 2 rörliga hjul och med 
2 byglar (plats finns för 7 byglar).

Art.nr. 203096 skivvagn

Art.nr. 203094 plywood

SENIOR SMART
Kraftig stackningsbar påfyllningsvagn. Utrustad med utfällbar trappsteg.

1050x560mm 
Lastkapacitet: 200 kg

Art.nr. 521010
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TRANSPORTER
Specialdesignad vagn för transport av stora skärmar, skivor och annat 
byggmaterial (2500x2000). Kraftig och ergonomisk design gör lastning 
lätt.

1600x690x1880mm  
Stackning: 32 cm med korg,          29 cm utan korg

Art.nr. 113236

VOLYMVAGN / MAX VOLYMVAGN
Volymvagn levereras med handtag i blått, rött eller grönt. 

Max Volymvagn är lite smalare, har kraftigare trådar och levereras med 
handtag i antracit.

Levereras monterat eller som platt paket. 
Lastkapacitet: 200 kg

Art.nr. 113242 - med blåa handtag

Art.nr. 113227 - med röda handtag

Art.nr. 113243 - med gröna handtag

Art.nr. 203006 - Max 

TRALLSTÄLL FÖR ROLLDOLLY OCH CADDIE TRALLA
Trallställ för Rolldolly 610x410mm eller Caddie-Tralla 600x400mm. 
Stället rymmer 10 st trallor på höjden.

Levereras omonterad och utan trallor.

Art.nr. 111120
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PLOCKVAGNAR TILL E-HANDEL
Plockvagn i alumunium för e-handel är en av marknadens populäraste 
modeller då den är stabil, stark och smidig att hantera tack vare den 
låga vikten.

Plats för påsrullar på integrerad hållare.

Plockvagn Liten och Mellan finns även med skyddssarg på sidornas övre 
plan.

Överhyllan kan justeras i 3 olika höjdlägen.

Mått

Plockvagn Liten - 850 x 470 mm

Plockvagn Mellan - 1060 x 470 mm

Plockvagn Stor - 1650 x 470 mm

Liten med sarg - 850 x 540mm

Mellan med sarg - 1060 x 540 mm

Art.nr. 531001 Plockvagn stor

Art.nr. 531002 Plockvagn mellan
Art.nr. 531003 Plockvagn liten

Art.nr. 531004 Plockvagn mellan med sarg

Art.nr. 513005 Plockvagn liten med sarg

Art.nr. 513006 Papperskassebehållare

Art.nr. 513007 Papperskassebehållare med vågplatta

Art.nr. 513008 Papperskorg

Art.nr. 513009 Avskiljare 

Plockvagn liten

Fack för papperskassar 
med plats för våg

Fack för papperskassar

Plockvagn med sarg

Plockvagn stor med tillbehör

Plockvagn storPlockvagn mellan

Skräpbehållare
Avskiljningsplåt, passar 
alla vagnar

Ny 
2019!
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Handtag Vi har ett brett utbud av handtag, både enklare standardhandtag 
samt mer avancerade ergonomiska handtag. Våra handtag pas-
sar de flesta kundvagnar.

RELAXT
Handtaget har en smart design som gör att flera moduler kan installeras. Standard är myntkassett. RelaXT 
finns i fyra olika modeller: 
• med scannerhållare på vänster sida och display i mitten
• scannerhållare på höger sida och display på vänster sida
• två scannerhållare (ingen display)

• stor display (utan scannerhållare)

RelaXT kan användas med normala handtagsidor eller med Ergosticks.

Tillbehör: Mugghållare, hållare för inköpslista (handtag med display) och förstoringsglas.

Passar till alla kundvagnar förutom Compact 80L.

OVALY
Handtag med tre kombinationsmöjligheter för att fylla den moderna butikens behov - endast handtag, 
handtag med lås, handtag med lås och display och handtag med display. 

Ovaly kan användas med normala handtagssidor eller med handtagssidorna Ergosticks.

Tillbehör: Mugghållare, scannerhållare och display.

Passar till Caddie, Compact, Scan och vissa modeller Scandinavia.

TROLLEYMATIC
Lås och handtag i ett. Möjlighet för marknadsföring. Flexibla områden för både din egen och tredje parts 
reklam. Kundvagnslåset är integrerat i handtaget och fungerar antingen med mynt eller KeyCard.

Passar till Caddie och Scandinavia (modeller max 60cm breda).

ERGOGRIP
Ett flexibelt handtag med flera kombinationsmöjligheter. Handtaget kan utrustas med display, scannerhål-
lare i plast för Motorola, inbyggt Euroloc-lås i handtagssidan och handtagssidor Ergosticks.

Tillbehör: Scannerhållare och display

Passar till vissa modeller Scandinavia.

ECOGRIP
Handtag har display för att kommunicera med kunden samt inbyggt lås.

Dekalmått: 294x54mm & 220x24mm 

Handtaget passar alla storlekar av Polycart.



> DURALOC
Det klassiska 
kundvagnslåset. Lätt att 
använda, lätt att montera 
och byta ut.  
Olika kodningar.

> EUROLOC
Integrerad i handtagssidan. 
Tar lite plats, är mycket 
robust. Olika kodningar.

> SMARTLOC
Kompakt design. Lätt att 
byta ut istället för att byta 
hela låset.

> UNILOC
Fungerar enligt principen 
”sätt i myntet och få ut 
vagnen”. Kompakt format.

> VARILOC
Mycket robust kundvagns-
lås i förzinkad metall. Tål 
stor belastning.

Handtag & Lås
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Kundvagnar och lager- eller plockvagnar kan utrustas med lås 
som finns i olika färger och olika kodningar. De kan utrustas så 
att de inte passar ihop med andra kundvagnar.
Med en dekal på handtag visar du för kunden i vilken rad vagnen 
skall lämnas.
Vid användning av lås behövs startkedja, lås och låskedja.

Lås

Handtagsdisplayer ger utmärkt möjlighet till kommunikation med 
kunden. Det finns displayer i olika färger till runda handtag och 
till Ergogrip- och Ovaly-handtag Display
CLIP ON DUO, DUO S, ECO, ECO S
Passar Caddie och Scandinavia med runda handtag, finns i olika färger.

Dekalstorlek 190x73 mm

Dekalstorlek 246x73 mm

DISPLAY
Passar till Ergogrip- och Ovaly-handtag.

Dekalstorlek 190x73 mm till liten display

Dekalstorlek 246x73 mm till stor display

Dessa handtag har inbyggd display:

POLYCART (STANDARDHANDTAG)
Dekalstorlek 87x48 mm

RELAXT
Dekalstorlek 144x122 mm (handtag med vänster scannerhållare)

Dekalstorlek 104x122 mm (handtag med höger scannerhållare)

Dekalstorlek 194x122 mm (handtag utan scannerhållare)

TROLLEYMATIC
Dekalstorlek 294x54 mm övre displaydel 

Dekalstorlek 209x23 mm nedre displaydel

ECOGRIP (POLYCART)
Dekalstorlek: 294x54 mm övre displaydel

Dekalstorlek: 220x24 mm nedre displaydel



Color LineStop är vårt koncept för uppställning av kundvagnar 
där man kombinerar

 >  kodade lås
 >  färgade handtag med display  
(Dekalen i displayen hänvisar till rätt uppställningsplats)

 >  tydlig skyltning av kundvagnsgarage

Color Linestop spar både tid och pengar. Färgkodade kundvagnar 
och kundvagnslås går bara att ställa i rätt garage. Butiken slipper 
skicka ut personal för att samla in och flytta kundvagnar.
Eftersom kundvagnarna alltid står under tak håller de sig torra 
och fräscha. Risken för olyckor med långa rader på parkeringen 
minimeras.

HANDTAG OCH LÅS 
Olika stora kundvagnar kan utrustas med olika handtag eller oli-
ka färgade handtag samt med lås som finns i olika färger och 
olika kodningar. Låsen kombineras på så sätt att t.ex. en liten 
kundvagn inte passar ihop med en stor kundvagn om kunden vill 
ha tillbaka sitt pant. Olika dekaler på handtag visar i vilken rad 
vagnen skall lämnas. Ett låssystem består av startkedja, lås och 
låskedja.

> DURALOC

Det klassiska kundvagnslåset. Lätt att 
använda, lätt att montera och byta ut. 
Olika färger och kodningar. Välkommen till en 

riktig färskvarubutik!

Kundvagn
Jag passar i LJUSGRÅTT garage

Välkommen till en 
riktig färskvarubutik!

Kundgvagn
Jag passar i MÖRKGRÅTT garage

Välkommen till en 
riktig färskvarubutik!

Kundvagn
Jag passar i RÖTT garage

> FASTA KODER 

T.ex. Antracit lås kod 12 för stor/större kundvagn

 Ljusgrått lås kod 3 för liten/mindre kundvagn

 Melongult lås kod 9 för syskonvagn

 Trafficgrönt lås kod 6 för bilkundvagn

Totalt finns 9 möjliga koder.

Handtag & Lås

28

Color LineStop



Svart 09-48 Art.nr. 182150

Gul  09-49 Art.nr. 182151

Röd  09-47 Art.nr. 182152

Ljusgrå  09-52 Art.nr. 182153

Blå  09-50 Art.nr. 182154

Orange  09-54 Art.nr. 182155

Grön  09-76? Art.nr. 182156

Melongul  09-55 Art.nr. 182157

Antracit  12-16 Art.nr. 182158

GARAGESKYLTAR

P P Liten vagn - Vitt handtag  17-08 182175

P Liten vagn - grått handtag 182170

P Liten vagn - grått handtag  16-02 182177

P Större vagn - grått handtag  14-102 182178

P Mindre vagn - grått handtag  17-04 182179

P Stor vagn - mörkgrått handtag 15-24 182182

P Liten vagn - svart handtag17-05 182190

P Mindre vagn - svart handtag 14-47 182195

P Större vagn - svart handtag 10-17 182196

P Stor vagn - svart handtag 16-03 182197

P Stor vagn - rött handtag 15-20 182200

P Större vagn - rött handtag 14-48 182201

P Mindre vagn - rött handtag 10-18 182202

P Liten vagn - rött handtag 17-07 182203

P Mindre vagn - blått handtag 09-29 182210

P Stor vagn - blått handtag 182211

P Större vagn - blått handtag 11-103 182212

P Större vagn - grönt handtag 14-59 182220

P Större vagn - gult handtag 11-07 182230

VAGNSKYLTAR TILL OLIKA RADER

17-02

17-04

17-05

17-07

17-08

17-01

2017

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

630x250mm

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT LÅS

LITEN VAGN - LJUSGRÅTT LÅS

VÄLJ VAGN!

08-12
630x250 mm

08-13
630x250 mm

14-47

14-59

-MINDRE VAGN  SVART HANDTAG

-MINDRE VAGN  GRÅTT HANDTAG

13-17

-STÖRRE VAGN  BLÅTT HANDTAG

11-03

-STÖRRE VAGN  GGUULLTT  HHAANNDDTTAAGG

11-07   640x240 mm - gul pms 7408C = ca ral 1003  - 30 skyltar

www.exactibutik.se

11-07

-STÖRRE VAGN  SVART HANDTAG

-MINDRE VAGN  RÖTT HANDTAG

10-17

10-18

630x250 mm

630x250 mm

640x240 mm

09-29

-MINDRE VAGN  BLÅTT HANDTAG
www.exactibutik.se

-STÖRRE VAGN  GRÖNT HANDTAG
www.exactibutik.se

STÖRRE VAGN - GRÅTT HANDTAG

RÖTT HANDTAG

SCANNING KUNDVAGN

14-102

14-103

14-48

-STÖRRE VAGN  RÖTT HANDTAG

10 st skyltar - 15-19 640x240 mm   

10 st skyltar - 15-20 640x240 mm   

-LITEN VAGN  LJUSGRÅTT HANDTAG

-STOR VAGN  RÖTT HANDTAG

15-19

15-20

15-24

 10st Stor vagn – Mörkgrått handtag  15-24

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT HANDTAG

16-03

STOR VAGN - SVART HANDTAG

-LITEN VAGN  GRÅTT HANDTAG

16-02

630x250mm

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT LÅS

LITEN VAGN - LJUSGRÅTT LÅS

VÄLJ VAGN!

08-12
630x250 mm

08-13
630x250 mm

14-47

14-59

-MINDRE VAGN  SVART HANDTAG

-MINDRE VAGN  GRÅTT HANDTAG

13-17

-STÖRRE VAGN  BLÅTT HANDTAG

11-03

-STÖRRE VAGN  GGUULLTT  HHAANNDDTTAAGG

11-07   640x240 mm - gul pms 7408C = ca ral 1003  - 30 skyltar

www.exactibutik.se

11-07

-STÖRRE VAGN  SVART HANDTAG

-MINDRE VAGN  RÖTT HANDTAG

10-17

10-18

630x250 mm

630x250 mm

640x240 mm

09-29

-MINDRE VAGN  BLÅTT HANDTAG
www.exactibutik.se

-STÖRRE VAGN  GRÖNT HANDTAG
www.exactibutik.se

STÖRRE VAGN - GRÅTT HANDTAG

RÖTT HANDTAG

SCANNING KUNDVAGN

14-102

14-103

14-48

-STÖRRE VAGN  RÖTT HANDTAG

10 st skyltar - 15-19 640x240 mm   

10 st skyltar - 15-20 640x240 mm   

-LITEN VAGN  LJUSGRÅTT HANDTAG

-STOR VAGN  RÖTT HANDTAG

15-19

15-20

15-24

 10st Stor vagn – Mörkgrått handtag  15-24

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT HANDTAG

16-03

STOR VAGN - SVART HANDTAG

-LITEN VAGN  GRÅTT HANDTAG

16-02

630x250mm

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT LÅS

LITEN VAGN - LJUSGRÅTT LÅS

VÄLJ VAGN!

08-12
630x250 mm

08-13
630x250 mm

14-47

14-59

-MINDRE VAGN  SVART HANDTAG

-MINDRE VAGN  GRÅTT HANDTAG

13-17

-STÖRRE VAGN  BLÅTT HANDTAG

11-03

-STÖRRE VAGN  GGUULLTT  HHAANNDDTTAAGG

11-07   640x240 mm - gul pms 7408C = ca ral 1003  - 30 skyltar

www.exactibutik.se

11-07

-STÖRRE VAGN  SVART HANDTAG

-MINDRE VAGN  RÖTT HANDTAG

10-17

10-18

630x250 mm

630x250 mm

640x240 mm

09-29

-MINDRE VAGN  BLÅTT HANDTAG
www.exactibutik.se

-STÖRRE VAGN  GRÖNT HANDTAG
www.exactibutik.se

STÖRRE VAGN - GRÅTT HANDTAG

RÖTT HANDTAG

SCANNING KUNDVAGN

14-102

14-103

14-48

-STÖRRE VAGN  RÖTT HANDTAG

10 st skyltar - 15-19 640x240 mm   

10 st skyltar - 15-20 640x240 mm   

-LITEN VAGN  LJUSGRÅTT HANDTAG

-STOR VAGN  RÖTT HANDTAG

15-19

15-20

15-24

 10st Stor vagn – Mörkgrått handtag  15-24

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT HANDTAG

16-03

STOR VAGN - SVART HANDTAG

-LITEN VAGN  GRÅTT HANDTAG

16-02

17-02

17-04

17-05

17-07

17-08

17-01

2017

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

17-02

17-04

17-05

17-07

17-08

17-01

2017

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

2012

Här ställer
Du en mindre 

kundvagn
www.exactibutik.se

12-23
640x240 mm

12-26
640x240 mm
Gross

12-31
640x300 mm
plåt

12-30
640x300 mm
plåt

12-55

12-05

12-56

70 ex  638x240 mm - 12-05 - dekal

KUNDVAGNSGARAGE 

MÖRKGRÅ

RAL - ANTRASIT= PMS 432

12-16

640x240 mm - Gross - 1 st   

www.exactibutik.se

Exact 12-30 1/ 1 svart 35 ex

Exact 12-31 1/ 1 svart 21 ex

10st dekaler till Line Up info 465X205mm

2011

-STÖRRE VAGN  BLÅTT HANDTAG

11-03

-STÖRRE VAGN  GGUULLTT  HHAANNDDTTAAGG

11-07   640x240 mm - gul pms 7408C = ca ral 1003  - 30 skyltar

www.exactibutik.se

11-62

11-63

11-07

www.exactibutik.se

www.exactibutik.se

11-34  - 10 dekaler 465x205 mm

11-33 - 10 dekaler 640x240 mm monteras på 5 mms skummad pvc

11-33

11-34

11-37

11-52

www.exactibutik.se

www.exactibutik.se

Här ställer du
vagnar med

blått handtag

Tack!

Här ställer du vagnar med blått handtag i (blått handtag raal 5010 kolla färgen  ( pms 541)) 11-37 - 22 ex

2016

2016

10 st skyltar - 15-18 640x240 mm  (09-01 630x250 mm) 

www.exactibutik.se

 10 ex

15-02 465x205 mm - dekal

15-02

15-18

10 st skyltar - 15-19 640x240 mm   

10 st skyltar - 15-20 640x240 mm   

-LITEN VAGN  LJUSGRÅTT HANDTAG

-STOR VAGN  RÖTT HANDTAG

15-19

15-20

15-24

 10st Stor vagn – Mörkgrått handtag  15-24

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT HANDTAG

15-26

-LITEN VAGN  GRÅTT HANDTAG

16-02

16-06

16-03

STOR VAGN - SVART HANDTAG

Parkera din 
tvillingvagn här 
tack!

Tvillingvagn

Parkera din 
syskonvagn här 
tack!

Syskonvagn

Parkera din 
tvillingvagn här 
tack!

Tvillingvagn

16-17
640x240 mm

16-18
640x240 mm

16-19
640x240 mm

16-20
640x240 mm

Mindre kundvagn 16-06
465x205 mm   
(640x240 mm 07-49)

 

 

www.exactibutik.se

EN MINDRE
HÄR STÄLLER DU

KUNDVAGN

gröna linjen = dekalens ytterkant

16-21
640x240 mm

16-26
640x240 mm

www.exactibutik.se

Parkera din 
tvillingvagn här 
tack!

Tvillingvagn

Parkera din 
syskonvagn här 
tack!

Syskonvagn

16-28
640x240 mm

16-29
640x240 mm

Polett hämtas i kundtjänst!

Polett hämtas i kundtjänst!

2015

Parkera din 
tvillingvagn här 
tack!

Tvillingvagn
Parkera din 
syskonvagn här 
tack!

Syskonvagn

Parkera din 
tvillingvagn här 
tack!

Tvillingvagn17-02

17-04

17-05

17-07

17-08

17-01

2017

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

630x250mm

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT LÅS

LITEN VAGN - LJUSGRÅTT LÅS

VÄLJ VAGN!

08-12
630x250 mm

08-13
630x250 mm

14-47

14-59

-MINDRE VAGN  SVART HANDTAG

-MINDRE VAGN  GRÅTT HANDTAG

13-17

-STÖRRE VAGN  BLÅTT HANDTAG

11-03

-STÖRRE VAGN  GGUULLTT  HHAANNDDTTAAGG

11-07   640x240 mm - gul pms 7408C = ca ral 1003  - 30 skyltar

www.exactibutik.se

11-07

-STÖRRE VAGN  SVART HANDTAG

-MINDRE VAGN  RÖTT HANDTAG

10-17

10-18

630x250 mm

630x250 mm

640x240 mm

09-29

-MINDRE VAGN  BLÅTT HANDTAG
www.exactibutik.se

-STÖRRE VAGN  GRÖNT HANDTAG
www.exactibutik.se

STÖRRE VAGN - GRÅTT HANDTAG

RÖTT HANDTAG

SCANNING KUNDVAGN

14-102

14-103

14-48

-STÖRRE VAGN  RÖTT HANDTAG

10 st skyltar - 15-19 640x240 mm   

10 st skyltar - 15-20 640x240 mm   

-LITEN VAGN  LJUSGRÅTT HANDTAG

-STOR VAGN  RÖTT HANDTAG

15-19

15-20

15-24

 10st Stor vagn – Mörkgrått handtag  15-24

STOR VAGN - MÖRKGRÅTT HANDTAG

16-03

STOR VAGN - SVART HANDTAG

-LITEN VAGN  GRÅTT HANDTAG

16-02

17-02

17-04

17-05

17-07

17-08

17-01

2017

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

640x240 mm

Parkera din 
rullstolsvagn här 
tack!

Rullstolsvagn

P Scanningvagn - rött handtag 14-103 182205

P Blått XT-handtag 11-37 182219

P Scanningvagn 15-26 182206

P Scanningvagn 17-01 351311

P Rullstolsvagn 182260

P Syskonvagn 182261

P Tvillingvagn 2 stolar 182262

P Tvillingvagn 2 sitsar 182263

P Bilkundvagn 182264

Handtag & Lås
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Color LineStop



FI.MA LINE PARK 1, 2, 3 RADER
Elegant lösning som finns för 1, 2 eller 3 rader.

Lätt att separera olika typer av kundvagnar.

Kundvagnsstationen fästs i marken. För an-
vändning inomhus och utomhus.

Art.nr. 321221 - 1 rad
Art.nr. 321222 - 2 rader
Art.nr. 321220 - 3 rader

FI.MA UPPSTÄLLNING 3 RADER
Bottendelen av vårt populära FI.MA kund-
vagnsgarage. Flyttbar, förankring i marken 
behövs inte. För användning inomhus och 
utomhus.

Består av bottenplattan med sten, avdelare, 
räcke för startkedja, skylthållare, kundvagns-
stopp. Skyltar är tillbehör.

Art.nr. Varupaket

FI.MA KUNDVAGNSGARAGE
Vår storsäljare som består av lackerade alumi-
niumprofiler med väggar i 8 mm säkerhetsglas, 
tak av polykarbonat.

Garaget förankras med stenplattor vilket gör 
det möjligt att flytta garaget vid behov. Levere-
ras inklusive startbalk för låskedjor.

Art.nr. Varupaket

FI.MA HANS GARAGE 
Hans-Garaget ger din parkering ett modernt, 
mer inbjudande utseende.

Tillverkat i en stomme av lackad aluminium 
med sidor av dubbellaminerat säkerhetsglas 
och ett tak av polykarbonat.

Garaget kan byggas på samma bottenplatta 
som FI.MAs övriga garage.

Art.nr. Varupaket

FI.MA LIMTRÄGARAGE 
Limträgaraget ger din parkering ett mjukare 
utseende.

Tillverkat i en stomme av limträ med sidor av 
säkerhetsglas och ett tak av polykarbonat.

Garaget kan byggas på samma bottenplatta 
som FI.MAs övriga garage.

Art.nr. Varupaket

Garagen kan fås med Plexiglas 
istället för säkerhetsglas.

Garage & Uppställning
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FI.MA Ordning och reda på parkeringen och i butiken med garage 
och uppställningsplatser från vår italienska leverantör FI.MA.

Våra garage levereras som standard för 3 rader med kund-
vagnar och med en bottenplatta som förankring som gör det 
möjligt att flytta garaget vid behov. Bygglov behövs oftast 
inte, då garaget kan flyttas vid behov!



SINUS 
Sadeltak - Mått 3 rader 5,0 x 2,4 m 
 4 rader 5,0 x 2,8 m

Art.nr. Varupaket

MIGROS
Välvt tak - Mått 3 rader 5,0 x 2,4 m 
   4 rader 5,0 x 2,9 m

Art.nr. Varupaket

RONDO
Runt tak - Mått 3 rader 5,0 x 2,4 m 
 4 rader 5,0 x 2,8 m

Art.nr. Varupaket

TRIGON
Pulpettak - Mått 3 rader 5,2 x 2,4 m 
 4 rader 5,2 x 2,9 m

Art.nr. Varupaket

AlKuTec

Garage & Uppställning
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AlKuTec:s kundvagnsgarage kan fås med välvt, runt, 
pulpet- eller sadeltak. Garagen är tillverkade i Aluminium 
och har tak och sidor i 6mm kanalplast. 
Om så önskas kan garagen levereras med tak och sidor i 
10mm kanalplast eller solid 5mm genomskinlig plast.
Möjligheten finns att välja garage för 3 eller 4 rader.
Garagen kan dessutom förlängas med en eller flera sek-
tioner vilket ger en överlägsen flexibilitet.

Tillägg: 
• Startbalk för kundvagnslås 
• 5 mm massivplattor transparent/klar 
• Styrskenor med integrerat plastskydd på båda sidor 
• Stängd bakvägg 
• Profilen pulverlackerade enligt RAL  
   RAL 1021 (rape yellow), RAL 3000 (flame red), 
   RAL 3020 (traffic red), RAL 5010 (gentian blue), 
   RAL 9006 (white alumin.), RAL 9007 (grey alumin.)



Garage & Uppställning
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LineUp Uppställningsplatser för ordning och reda i och utanför butiken



LINE UP MINI
Skapar ordning på kundvagnar för barn. 
Ett naturligt ställe att hämta och lämna 
sin lilla kundvagn. Lackerad i en färgglad 
kombination.

Smidig att flytta på. Eventuell startkedja 
kan fästas i uppställningen.

Mått 1100x440x990mm

Art.nr. 321211

LINE UP 1 RAD
Snygg och genomtänkt uppställningsplats som 
skapar ordning genom att separera olika typer av 
kundvagnar.

För olika typer av barn- och andra specialvagnar 
eller vanliga små och stora kundvagnar.

Kan monteras inom- och utomhus.  
Levereras i ett platt paket och är enkel att skruva 
ihop.

Stabil konstruktion i 50 x 2 mm stålrör. Ytbe-
handling är pulverlack på gulkromat.

Utrustas med dekal eller skylt som förklarar vilken 
typ av kundvagn som skall lämnas i vilken rad. 
Kundvagnen utrustas med motsvarande dekal på 
handtag.

Startkedja kan fästas i uppställningen.

Mått 1780x790x1828mm

Art.nr 321210 
1-rad med skylt eller dekal

Parkera din 
tvillingvagn här 
tack!

Tvillingvagn

Parkera din 
syskonvagn här 
tack!

Syskonvagn

Parkera din 
tvillingvagn här 
tack!

Tvillingvagn

16-17
640x240 mm

16-18
640x240 mm

16-19
640x240 mm

16-20
640x240 mm

Dekal på LineUp kombineras med dekal på handtag.

LINE UP INFO
Informationsställ med en mängd olika 
användningsområden. Skylthållare med 
hög läsbarhet

Passar även mindre vagnar som kund-
korgsvagn, FastCart mfl.

Mått 1530x525x500mm

Art.nr. 321214

Garage & Uppställning

33

Uppställningsplatser för ordning och reda i och utanför butiken LineUp



Art.nr. 364611 Cykelställ 

Art.nr. 364552 Papperskorg Art.nr. 364606 LED-Belysning

KUNDVAGNSDRAGARE QUICKART
QuicKart M3HD är den tredje generationen av 
kraftfulla kundvagnsdragare från Dane Techno-
logies. Som sina föregångare är det en lättma-
növrerad och batteridriven maskin.

Art.nr. 151010

Garage & Uppställning
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Tillbehör Papperskorgar, cykelställ och LED-ljus till kundvagnsgarage eller 
för uppställningsplatser

Rangering Dragvagn för säker rangering av kundvagnar på parkeringen.



Vagnkontroll

35

• Skapar ordning i er kundvagnspark
• Reducerar skadegörelse till minimum
• Gör det svårt att stjäla era kundvagnar Smart Wheel

Kostnaden för kundvagnar utsatta för skadegörelse eller stöld är 
för många butiker betydande. Med ett pris på ca 1000 – 2000 kr 
per kundvagn innebär kompletteringar, reparationer och hämt-
ning av kundvagnar en accelererande utgift.
Men det största problemet för butiken blir låga snittköp om 
kundvagnarna inte finns tillgängliga och kunden istället tar en 
kundkorg.
När Smart Wheel installeras, gräver eller fräser man ned en sig-
nalkabel runt en parkeringsplats eller en bestämd yta. Denna 

signalkabel är kopplad till en elektronikbox som sänder ut en låg-
frekvent signal.

När kundvagnen, monterad med Smart Wheel, närmar sig den 
osynliga gränsen aktiveras mottagaren i hjulet och kundvagnen 
stannar. Personalen kan enkelt låsa upp hjulet med en fjärrkon-
troll och kundvagnen är åter i drift.



ALICANTE 31L
Stabil och lätt kundkorg - vår klassiker.

Innovativ design, producerad av tålig polypro-
pylenplast som är återvinningsbar. Handtaget 
har två lägen, låst och fritt roterande.

Art.nr. 211704 - röd

Art.nr. 211702 - mörkblå

Art.nr. 211699 - ljusgrå

Art.nr. 211701 - svart

Art.nr. 211697 - ljusblå

Art.nr. 211698 - sand

Art.nr. 211703 - antracit

VALENCIA 80L
Trots sin storlek mycket lättkörd p.g.a. hjul 
med dubbla kullagersystem. Standardfärg 
svart.

59 x 43 x 50 cm  
Lastkapacitet: 36 kg

Art.nr. 211744

PERFUMERY 12L
Elegant och stabil kundkorg med en unik 
design. Korg i polypropylen. Två förkromade 
handtag. Solid botten som håller kvar även 
de minsta varorna.

Finns i svart och vit. 
39 x 25 x 16 cm

Art.nr. 211711 - svart

Art.nr. 211725 - vit

MALAGA 54L
Korgen har en slät botten som gör att den 
kan lätt hållas ren.

58 x 40 x 44 cm 
Lastkapacitet: 30 kg

Art.nr. 211737 - röd

Art.nr. 211736 - svart

MADRID 32L
Lätt rullkorg med smidigt handtag. Lättkörd 
tack vara 4 hjul med dubbla kullagersystem.

50 x 34 x 36 cm 
Lastkapacitet: 30 kg

Art.nr. 211712 - röd

Art.nr  211713 - blå

Art.nr. 211714 - grön

Art.nr. 211745 - svart

Ny 2018!

Alicante 
återvunnen  

eco

PRACTIK 60L
PRACTIK är en korg på hjul som kan fällas 
ihop för att ta så lite plats som möjligt. Den 
kan användas i alla lägen, för transport av 
livsmedel så väl som för DIY-varor.

Finns i melongul, blå, orange, lime, lila. 
45x 37 x 44 cm

Art.nr. 211795 - melongult

Art.nr. 211796 - blå

Art.nr. 211797 - orange

Art.nr. 211798 lime

Art.nr. 211799 lila

Ny 
2019!
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Kundkorgar



KUNDKORGSVAGN CADDIE
När en kundkorg är otillräckligt. 
Levereras blankförzinkad (utan 
korgar) med runt handtag.

Stackning: 12 cm. 

Art.nr. 111013

KUNDKORGSVAGN MARTINA
Flexibel kundkorgsvagn för 
alla standardkorgar.

Stackning: 12 cm.

Art.nr. 111132

KUNDKORGSLIFT EASYLIFT
Automatisk varukorgshiss med sensorteknik för alla typer av kassor. 
Ersätter vanlig avlastningshylla och tar mindre plats än andra hissar. 
Enkel anpassning av bygel till de flesta typer av korgar; för höger och 
vänster användning. Höjd 86 cm.

Lastkapacitet: 30 kg. 

Art.nr. 281830

KORGTRALLA
Håller ordning på kundkorgar

Artnr. 281716 - till Alicante, Madrid

Art.nr. 281717 - till Barcelona, Malaga

Art.nr. 281718 - till Valencia

37

Kundkorgar



E-HANDELSBACK 95L
Specialförstärkt i botten. Matkassar förenklar vardagen. Användning av 
våra e-handelsbackar gör hanteringen hållbar.

60 x 40 x 50 cm 
Lastkapacitet: 80 kg

Art.nr. 161000

E-HANDELSBACK 45L HEAVY DUTY
För transport av matvaror eller DIY-utrustning. Stabil konstruktion som är 
extra förstärkt med stålstift i hörnen.  Smart höjd.

53 x 35 x 28 cm 
Lastkapacitet: 40 kg

Art.nr. 161010 - antracit

Art.nr. 161011 - svart  

FÄLLBAR KORG 24L
Komfortabla, fällbara multifunktionskorgar för transport av matvaror 
eller andra dagligvaror.

24L - 15 kg kapacitet, 44 x 31 x 21 cm med handtag

Art.nr. 161050 - antracit korg

Art.nr. 161051 - blå korg 

Art.nr. 161052 - grön korg

38

Inköpskorgar

E-handel

Fällbara korgar



KYLVÄSKA TILL INKÖPSKORG OCH E-HANDELSBACK
Komplement till fällbara inköpskorgar och E-handelsbackar. Håller 
matvarorna kalla.

Art.nr. 161060 - till 45/46L korg

Art.nr. 161061 - till 32L korg

Art.nr. 161052 - till 24L korg

Art.nr. 161004 - L 
Art.nr. 161003 - S 

till 95L E-handelsback

INKÖPSKORGAR RETRO
Eleganta korgar i retrostil. För transport av matvaror, kläder m.m.

Art.nr. 161070 - Market 30L svart

Art.nr. 161071 - Kanguro 27L blå

Art.nr. 161072 - Sweet 10L pink

FÄLLBAR KORG 32L
Komfortabla, fällbara multifunktionskorgar för transport av matvaror 
eller andra dagligvaror.

32L - 30 kg kapacitet, 49 xx 36 x 25 cm med eller utan handtag

Art.nr. 161031 - svart korg 32L

Art.nr. 161032 - blå korg 32L

Art.nr.. 161033 - grön korg 32L

Art.nr. 161040 - antracit korg med handtag 32L

Art.nr. 161041 - blå korg med handtag 32L

Art.nr. 161042 - grön korg med handtag 32L

FÄLLBAR KORG 46L
Komfortabla, fällbara multifunktionskorgar för transport av matvaror 
eller andra dagligvaror.

46L - 30 kg kapacitet, 54 x 38 x 27 cm utan handtag

Art.nr.161020 - antracit korg 46L

Art.nr. 161021 - svart korg 46L

Art.nr. 161022 - blå korg 46L

Art.nr. 161023 - grön korg 46L 
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Inköpskorgar

Kylväskor Retro

Fällbara korgar



Exponeringskorgar

40

CALIFORNIA TRAYS® (DELIKORGAR) MAXIMERAR INTÄKTERNA!

FDA*-godkända California Trays® för exponering av Frukt & Grönt m.m. kan spela en viktig roll i din Frukt & Grönt-avdelning. Denna 
revolutionerande varuexponering löser många av problemen för alla större livsmedelskedjor när det gäller att hålla produkterna fräscha. 
California Trays® kallas också för Nudelkorgar. Material LDPE.
Information om ansvar för livsmedelssäkerhet hittar du på vår hemsida.

California Trays® (Delikorgar) ger överlägsen ventilation och dränering:
> I kylda diskar får du effektivare kylning och god dränering och ökad hållbarhet på produkterna.
> CaliforniaTrays® möglar inte, kan maskindiskas och har mycket lång livslängd.
> Vid exponering utan kyla får du en effektiv borttransport av etylengas och ökad livslängd på produkterna.

California Trays® finns med upphöjd botten:
> Minskar mängden varor i exponeringen med 15-25%
> Ger ett välfyllt intryck i Frukt & Grönt-avdelningen
> Ökar omsättningshastigheten i exponeringen, ger lägre svinn
> Minskar personalkostnaderna för hantering av svinn
> California Trays® ger en permanent lösning av varuexponeringen

Färre arbetstimmar för att städa upp i avdelningen.
> Frigör arbetskraft till mer produktiv verksamhet
> Eliminerar handgjorda uppbyggnader av pappkartonger, avdelare och

hållare
> California Trays® är FDA-godkända för direktkontakt med livsmedel.

Tillgängliga i valfri storlek och form och i följande standardfärger -  
White: WHT, Brown: BRN, Mid Brown: FOO, Wicker: WKR, Beige: BGE, 
Silver: SIL, Green: GRN, Purple: PUR, Black: BLK - se färgexempel
Tillsammans med er kan vi utveckla ett exponeringssystem som passar era 
specifika behov:
> För bättre omsättningshastighet
> För bättre lagerstyrning
> För bättre arbetskontroll
> För säljande varuexponeringar

*FDA - Food and Drug Administration USA

Delikorgar Till Frukt & Grönt, Delikatesser
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Till Frukt & Grönt, Delikatesser Delikorgar

> STAPELBARA DELIKORGAR
Art.nr. RT-159 - 40,6x61x7,6cm

Art.nr. RT-189 - 30,5x50,8x7,6cm

Art.nr. RT-193 - 30,5x30,5x7,6cm

Art.nr. RT-199 - 50,8x40,6x7,6cm

Art.nr. RT-207 - 30,5x20,3x7,6cm

Art.nr. RT-208 - 45,7x40,6x7,6cm

Art.nr. RT-209 - 30,5x40,6x12,7cm

Art.nr. RT-212 - 20,3x61x7,5cm

Art.nr. RT-333 - 30,5x40,6x7,6cm

Art.nr. RT-335 - 20,3x40,6x7,6cm

Art.nr. RT-435 - 30,5x61x7,6cm

Art.nr. RT-436 - 40,6x61x12,7cm, m.avdel.

Art.nr. RT-437 - 40,6x61x12,7cm

> RAKA DELIKORGAR
Art.nr. RT-136 - 20x49x7,5cm

Art.nr. RT-158 - 17,8x29,2x14cm

Art.nr. RT-181 - 40,6x61x7,6cm, m.avdel.

Art.nr. RT-182 - 40,6 x 30,5 x 7,6 cm

Art.nr. RT-200 - 40,6x61x6,4cm, m.avdel.

> RUNDA DELIKORGAR
Art.nr. OT-300 - Skaldjurstråg 30,5x20,3x10,2cm

Art.nr. OT-305 - 45,7x61x5,1cm

Art.nr. OT-310 - 17,8x20,3cm

> ÖVRIGA DELIKORGAR
Art.nr. BT-244 - Baguettekorg 27x27x34,9cm

Art.nr. DB-392BLK - Banantråg 59,5x120x7,6cm

Art.nr. DB-398 - Banantråg 121,9x96,5x7,6cm

Art.nr. DT-501 - Riser tray 59,7x81,3x10,2cm

Art.nr. RV-718 - Riser tray 40,6x121,9x20,3cm

Art.nr. RV-727 - Riser Tray 30,5x86,4x20,3cm

Art.nr. CL-520BLK Case Liner svart

Art.nr. CL-518GRN Case Liner grön

Art.nr. CL-522WKR Case Liner beige

Art.nr. CL-524RED Case Liner röd
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Art.nr. 8/241SET2
Fyrkantig pelare med 
flätad botten och 
korg i ljusbrun vide

Art.nr. 8/241/1
Fyrkantig pelare i 
ljusbrun vide, med 
flätad botten

Art.nr. 8/241/2
Korg i ljusbrun vide

Art.nr. 8/197/120
Exponeringskorg i ljus-
brun vide med 9 fack, 
120x120cm

Art.nr. 8/241/2
Korg  i ljusbrun vide

Art.nr. 8/242/1
Fyrkantig pelare  i 
ljusbrun vide

Art.nr. 8/242/SET2
Fyrkantig pelare med 
korg i ljusbrun vide

Art.nr. 8/144SET14E
Nybörjarset av runda korgar i ljusbrun vide
14 delar

Att värna om miljön är 
vår leverantörs ledtråd.
Videflätningskonsten är en gammal trad-
tion och vår leverantörs specialité.

På följande sidor vill vi visa på kvalité och 
mångfald, handarbete och lång livslängd, 
form och färg, specialprodukter och 
leveranstider, så att ni kan se hur ni kan 
styla er Frukt & Grönsaksavdelning för att 
öka försäljningen.



Naturkorgar

43

Exponeringskorgar

Omtanke om naturen och 
miljömedvetenhet ligger i tiden.
Det är en trend som bara ökar när klimatförändringarna blir 
allt mer påtagliga. Som motvikt till dagens tempo väljer män-
niskorna ekologiska och miljövänliga lösningar. Omtanke för 
miljön visar sig inom olika områden och allt mer när man gör 
sina dagliga inköp. Fler och fler kunder väljer bort plastpåsar och 
väljer miljövänligare alternativ. 

Naturprodukter skall presenteras naturligt och korgar i natur-
material förväntas av många kunder.

Snyggt exponerat -  
ökad försäljning

Art.nr. 8/506G
Metallställning för 
4 korgar

Art.nr. 8/235
Korg i vide

Art.nr. 8/506SET1
Metallställning komplett 
med 4 runda korgar

Metallställning
Tysk Design Nr.
402015000212-0004

Art.nr. 8/504G
Metallställning för 
3 korgar

Art.nr. 8/229
Rektangulär korg 
i vide

Art.nr. 8/504SET4
Metallställning  
komplett med 
3 rektangulära 
korgar

Metallställning
Tysk Design Nr.
402015000212-0002
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Art.nr. 8/4
Träull, 4 kg

Art.nr. 680
Baguettekorg 
i ljusbrun vide

Art.nr. 681
Baguettekorg 
i ljusbrun vide, 
stor

Art.nr. 825/E
Hyllkorg i ljusbrun vide

Art.nr. 824E
Hyllkorg i ljusbrun vide

Art.nr. 822E
Hyllkorg i ljusbrun vide

Art.nr. 8/205
Universalkorg i ljusbrun vide

Art.nr. 8/506SET3
Metallställning komplett 
med 4 rektangulära kor-
gar i ljusbrun vide

Art.nr. 8/506G
Metallställning för 
4 korgar

Art.nr. 8/229E
Rektangulär korg i 
ljusbrun vide

Metallställning Tysk Design
Nr. 402014000212-0004

Art.nr. 8/503SET3
Metallställning kompl. 
med 2 runda korgar i 
ljusbrun vide med 
handtag

Art.nr. 8/503G
Metallställning för
2 korgar

Art.nr. 8/502SET2
Metallställning med fyrkan-
tig korg i ljusbrun vide 

Art.nr. 8/502G
Metallställning för
 korg 8/241/2

Art.nr. 8/233
Korg i ljusbrun vide 
med handtag

Art.nr. 8/241/2
Korg i ljusbrun vide

Metallställning Tysk Design
Nr. 402015000212-0001

Metallställning Tysk Design
Nr. 402015000212-0001

Mångfald 
vackert 
presenterat

Art.nr. 8/144/7E
Tratt i ljusbrun vide

Art.nr. 8/184/85E
Pelare i ljusbrun vide

   Art.nr. 8/144/9E
   Tallrik i ljusbrun vide med handtag

   Art.nr 8/510
   Metallställning, 3-benad

   Art.nr. 8/144/7E
   Tratt i ljusbrun vide

Art.nr. 8/144/4E
Korg i ljusbrun vide

Art.nr. 8/510SET4
Set med metallställning i ljusbrun vide, 
4 delar

Art.nr. 8/225T
Grund korg i ljusbrun vide 
med jutetyg

Art.nr. 8/178/60
Korg i ljusbrun vide 
med 4 fack

Art.nr 700/J
Jutetyg per lpm

Art.nr. 8/700/JR
Jutetyg per rulle

Art.nr. 8/144/1E
Tunna i ljusbrun vide

Art.nr. 8/223
Skål med fot i 
ljusbrun vide
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Extra stabil kvalité

Art.nr. 8/145E
Korg i vide

Art.nr. 8/146E
Korg i vide

Art.nr. 8/146/14E
Korg i vide

Art.nr. 18/145
PET-insats till korg
8/145E

Art.nr. 18/146
PET-insats till korg
8/146E

Art.nr. 18/146/14
PET-insats till korg
8/146/14E

Art.nr. 8/176E
Korg i vide

Art.nr. 18/176
PET-insats till korg
8/176E

Så snyggt och 
fräscht kan 

Frukt & Grönt 
presenteras!

Art.nr. 8/228
Pallintäckning i 
ljusbrun vide

Art.nr. 8/228SET2
Pall-Korgset i ljusbrun 
vide, 2 delar

Art.nr. 8/197/80
Exponeringskorg i ljus-
brun vide med 9 fack

Pall-Exponeringskorg Tysk Design
Nr. 402014002585-0002

Pallintäckning Tysk Design
Nr. 402014002585-001

Art.nr. 8/145E
Korg i vide

Art.nr. 8/228SET9
Pall-Korgset i ljusbrun vide, 
9 delar

Art.nr. 8/228SET5
Pall-Korgset i ljusbrun vide, 
5 delar

Art.nr. 8/176E
Korg i vide

Art.nr. 8/228SET17
Pall-Korgset i ljusbrun vide, 
17 delar Art.nr. 146E

Korg i vide

Art.nr. 8/228
Pallintäckning i 
ljusbrun vide

Art.nr. 8/228
Pallintäckning i 
ljusbrun vide

Art.nr. 8/228
Pallintäckning i 
ljusbrun vide
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Korgar av plast

Korgar i ljus skalad vide

Art.nr. 2/323 
Grund rund korg av plast Art.nr. 2/322 

Rektangulär korg
av plast

Art.nr. 2/311 
Korg av plast, med form-
metall i rostfritt

Art.nr. 2/309
Korg av plast, med form-
metall i rostfritt

Art.nr. 2/310 
Korg av plast, med form-
metall i rostfritt

Art.nr. 2/303
Korg av plast,  fyrkantig

Art.nr. 2/305
Korg av plast, oval

Art.nr. 2/306
Korg av plast, oval Art.nr. 18/145

PET-insats till korg
2/309

Art.nr. 18/146
PET-insats till korg
2/310

Art.nr. 18/146/14
PET-insats till korg
2/311

Art.nr. 8/176WW
Korg i vit vide natur

Art.nr. 8/145WW
Korg i vit vide natur

Art.nr. 8/146WW
Korg i vit vide natur

Art.nr. 8/144/5WW
Korg i vit vide natur

Art.nr. 8/144/8WW
Tratt i vit vide natur

Art.nr. 8/144/7WW
Tratt i vit vide natur

Art.nr. 8/144/6WW
Tratt i vit vide natur

Art.nr. 18/144/8
PET-insats till tratt
8/144/8WW

Art.nr. 18/144/7
PET-insats till tratt
8/144/7WW

Art.nr. 18/144/6
PET-insats till tratt
8/144/6WW

Art.nr. 8/144/4WW
Korg i vit vide natur

Art.nr. 8/144/3WW
Korg i vit vide natur

Alla korgar med 
flätad botten

Passande PET-insatser

Art.nr 8/194/120
Exponeringskorg i vide med 
17 fack, 120x120cm

Tysk Design Nr.
402014002255-0001

Art.nr. 18/194/120 
Plastinlägg till Exponeringskorg 8/194/120, 17 delar
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Exklusiva korgar i mörkt utförande!

Art.nr. 8/241/2B
Korg i brun vide

Art.nr. 8/242/1B
Fyrkantig pelare  i 
brun vide

Art.nr. 8/242SET2B
Fyrkantig pelare och korg 
i brun vide

Art.nr. 8/241/2B
Korg i brun vide

Art.nr. 8/241/1B
Fyrkantig pelare i 
brun vide

Art.nr. 8/241SET2B
Fyrkantig pelare och korg 
i brun vide

Art.nr. 8/144/7EB
Tratt i brun vide

Art.nr. 8/184/85EB
Rund pelare i brun vide

Metallställning Tysk Design 
Nr. 402015000212-0002

Metallställning Tysk Design 
Nr. 402015000212-0003

Metallställning Tysk Design
Nr. 402015000212-0004

Pallintäckning Tysk Design
Nr. 402014002585-001

Exponeringskorg Tysk Design 
Nr. 402014002585-002

Tysk Design Nr.
402014002255-0001

Art.nr. 8/229B
Rektangulär korg
i brun vide

Art.nr. 8/504G
Metallställning 
för 3 korgar

Art.nr. 8/504SET4B
Metallställning komplett med
3 rektangulära bruna korgar

Art.nr. 8/503SET3B
Metallställning komplett med
2 runda bruna korgar

Art.nr. 8/506SET3B
Metallställning komplett med
4 rektangulära bruna korgar

Art.nr. 8/233B
Rund korg i brun vide 
med handtag

Art.nr. 
8/503G
Metall-
display 
för 2 korgar

Art.nr. 8/229B
Rektangulär korg
i brun vide

Art.nr.
8/506G
Metall-
ställning 
för 
 4 korgar

Art.nr 8/194/120B
Exponeringskorg i vide med 17 fack

Art.nr 8/197/120B
Exponeringskorg i vide med 9 fack

Art.nr 8/145EB
Korg i brun vide

Art.nr 8/228B
Pallintäckning i brun vide 
med öppningar för gaffellyftvagn

Art.nr 8/228SET9B
Pall-korgset i brun vide, 9 delar

Art.nr 8/229B
Rektangulär korg i brun vide

Art.nr 8/145EB
Korg i brun vide

Art.nr 8/146EB
Korg i brun vide

Art.nr 8/202/50B
Sluttande korg i brun vide 
med handtag

Art.nr 8/235B
Sluttande korg i brun vide

Art.nr 8/223B
Skål med fot i brun vide

Art.nr 
8/144/3EB
Korg i brun 
vide

Art.nr 
8/144/5EB
Korg i brun 
vide

Art.nr 8/144/9EB
Tallrik i brun vide 
med handtag Art.nr 8/144/9EB

Tallrik i brun vide 
med handtag

Art.nr 8/144/4EB
Korg i brun vide

Art.nr 8/144/10EB
Tallrik i brun vide 
med handtag

Art.nr 8/144/7EB
Tratt i brun vide

Art.nr 8/144/8EB
Tratt i brun vide

Art.nr 8/144/6EB
Tratt i brun vide

Art.nr 8/144/2EB
Korg i brun vide 
med handtag Art.nr 

8/144/1EB
Korg i brun 
vide

Finished in



AFFISCHRAM A6, A5, A4

Art.nr. DSE4928 - A6, ram 15 mm silver
Art.nr. DSE4739 - A5, ram 20 mm silver
Art.nr. DSE4940 - A4, ram 25 mm svart

Art.nr. DSE4950 - A4, ram 25 mm röd
Art.nr. DSE4960 - A4, ram 25 mm vit

Art.nr DSE4771 - A4, ram 32 mm silver

AFFISCHRAM 70X100CM
45mm ram, färg silver

Art.nr. DSE4797

ROLL UP
Kraftig konstruktion i silver aluminum med 
1-3 ben. Klämmsystem och tejp i botten gör
monteringen enkel.
För inomhusbruk.

Art.nr. DSE4565

BROSCHYRSTÄLL EXPO
Broschyrställ i aluminium med 
tung fot. Broschyrhållare för A4 i 
kraftig polykarbonat.  
För inomhusbruk.

Art.nr. DSE3301

BROSCHYRSTÄLL FLEX
Ihopvikbart ställ i aluminum. Lätt 
att fälla ihop och förvara i med-
följande aluminiumportfölj. För 
A4-broschyrer med plats för 6 st. 
För inomhusbruk.

Art.nr. DSE4530

BROSCHYRSTÄLL MULTI-
FUNKTION
Multiställ i aluminium med 1 ram 
för en affisch 50x70cm samt 1 
ställ för 2 olika A4-broschyrer.  
För inomhusbruk.

Art.nr DSE2913

INFORMATIONSSTÄLL EXPO
Infoställ i aluminium med tung fot. 
25 mm ram för A4-affisch, enkel 
affischbyte.

För inomhusbruk.

Art.nr. DSE6481

Kommunikation
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GATUPRATARE A-BOARD
En vacker träliknande gatuskylt 
med dekorativ topp. Gjord i alu 
och med svart tavla, markörer 
kan beställas som accessoarer. 
Kan användas både inomhus och 
utomhus.

Art.nr. DSE2459

GATUPRATARE ALU-LINE
Ram 32 mm aluminium silverelox-
erad med snap-fäste,galvaniserat 
stål i backpanelerna. Monterad på 
15×30 mm fyrkantiga alumin-
iumben. Rostar ej. Anti-reflex 
APET frontpaneler. För inom- och 
utomhus, dock inte där det blåser 
mycket.

Art.nr. DSE6000

GATUPRATARE EXPO LUX
Ram 32mm silverfärgad, galvan-
iserad, fosfaterad och polyester-
lackerade stålrör. Icke-korrusiv alu-
zink bakstycken, anti-reflex APET 
på frontpanelerna med magnetisk 
stängning. Med hjul. 
För utomhusbruk.

Art.nr DSE4014SI

GATUPRATARE LED WIND-
SIGN
Dubbelsidig LED-skylt. Energisnål, 
P04 Litiumbatteri medföljer. 
Batteriet är lättåtkomligt i botten 
på skylten. Låsbar front och bat-
terifack i polykarbonat, Utrustad 
för enklare transport.  
För utomhusbruk.

Art.nr. DSE4188

GATUPRATARE SPIN SIGN
Vit toppanel i polyesterlackerad 
aluminium. Monterad på en galva-
niserad hållare. Kraftig, stormsäker 
fot med 4 tegelstenar. Handtag 
och hjul för lätt transport. Ram 
40x79cm 
För utomhusbruk.

Art.nr. DSE3459

GATUPRATARE UTOMHUS
Stormsäker kraftig konstruktion av 
galvaniserad stål. Fot av betong-
moduler. Flyttbar med handtruck 
e.d. Säkerhetsramar med 42mm 
profiler på båda sidor.Verktygs- 
nycklar för skyltbyte medföljer. 
För utomhusbruk.

Art.nr. DSE2666

GATUPRATARE WATERBASE
Alu-Snap-Frame, 45mm profiler 
och frontpaneler med APET an-
ti-reflex. Ram 70x100cm. Två-hju-
lig plastbotten som fot. Kan fyllas 
med sand eller vatten som tyngd 
OBS anti-freeze vid < 0°C.  
För utomhusbruk.

Art.nr DSE4638

GATUPRATARE WIND-SIGN
Ram 50x70cm, 40mm med 
gerade kanter, antireflex APET 
på frampanelerna. Korrosions-
behandlade springor. Flyttbar 
p.g.a. hjul på plastfot som kan 
fyllas med vatten eller sand som 
tyngd. OBS anti-freeze <0°C.   
För utomhusbruk.

Art.nr. DSE6065

Kommunikation
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BRÖDTÅNG MED VAJERHUS
Hygienisk lösning, då tången hänger på en 
självuppvindande lina.

Art.nr. 150110

CLAX-VAGN IHOPFÄLLBAR
Hopfällbar på en enda knapptryckning för 
utrymmesbesparande förvaring. Med två 
lastplattformar, hållare för lådor och block-
bromsar. Hopfällbar låda 500x340x260mm 
(46L) ingår.

Art.nr 1925056100

RUXXAC-CART BIZ
Hopfällbar kärra i storlek XL, platform 
49x41cm. Platsbesparande genom patenterad 
hopfällningsteknik.

Syntetiskt handtag, bra lastsäkringssystem, 
punkteringssäkra massivgummihjul.

Lastkapacitet 125 kg

Art.nr 1910057420

FÖRVARINGSSKÅP 10 FACK
Monteras enkelt utan skruvar och 
verktyg genom en smart kon-
struktion. Sluttande tak för enkel 
renhållning. Ventilationsgaller.

Cylinderlås, pulverlackerade dörrar 
i röd och stomme i grå färg.

Mått: 1920/1830mm  x 700 x 
500mm

Art.nr. 4011071353

KLÄDSKÅP
Monteras enkelt utan skruvar och 
verktyg genom en smart kon-
struktion. Sluttande tak för enkel 
renhållning. Välventilerade med 
dubbla ventilationsgaller.

Cylinderlås, pulverlackerade dörrar 
i röd och stomme i grå färg.

Mått: 1920/1830 x 350 x 550mm

Art.nr. 4011071334

Tillbehör
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STOREBOX

När kunden kan deponera sina väskor, ryggsäckar eller jackor 
i ett förvaringsfack har hen sedan fria händer och kan shoppa 
obehindrat.

Kundvagnen används bara för varor och kunden behöver inte 
vara rädd om personliga föremål.

Kunderna uppskattar denna service som hjälper till att undvika 
stöld och att minimera förluster.

Förvaringsfacken är försedda med kodlås eller med digitalt lås. 
Båda system kan kombineras. 

VERKTYGSVAGN
Robust verktygsvagn för säker förvaring av 
verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås 
med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massiva 
gummihjul (160 mm i diameter), varav 2 är 
med broms. Kan även användas som arbets-
bord. Pulverlackerad.

1100x660x870mm 
Lastkapacitet 600 kg

Art.nr 2018017040

VINSTÄLL
Från Caddie© för 35, 60, 90 och 120 flaskor. 
Snygg exponering även för alkoholfria drycker.

Art.nr. 119996 - för  90 flaskor

VARUAVSKILJARE
Varuavskiljare är ett bra tillfälle att nå ut med 
specifika budskap. Reklam för din butik, en 
kampanj eller för dina leverantörer som vill 
synas!

Mått 300x25x25mm, annonsyta 4x 
279x25mm.

Art.nr. 150011

Ny  
2020!

Tillbehör
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HANDDESINFEKTION
Öka shoppingupplevelsen. Ge dina kunder ett 
enkelt sätt att fräscha upp sig i din butik. Du 
placerar ut dispensrar på strategiska platser i 
butiken.

Ökad kundnytta , minskad smittspridning p.g.a. 
touch-free, enkel påfyllning, montering på 
golvstativ eller vägg

Art.nr H100006 - Dispenser + golvställ
Art.nr. H52304 - Dispenser

Art.nr. H52204 - Refill
Art.nr. H52305 - Golvställ

STÄDVAGN SPEEDO
Robust mopp-/svabbvagn. Lätt att manövrera. Lättrullade 100mm hjul. 

Art.nr. H29032

HYGIENSTATION
Med briljant teknik där hand- och ytdesinfektion är allt i ett 
kombinerar denna hygienstation effektivt både förbrukning och 
nytta.  
Fördelar: Kontaktlös användning, LED-belysning med rörelsesensor, 
integrerad avfallshink, valbar mängd av desinfektionsmedel per dos, 
påfyllnings bar 5 eller 10 l behållare, servas från baksidan, energi 
genom uppladdningsbara batterier eller nätanslut ning.

Mått 278 x 1741 x 200 mm, fot 390x580 mm 
Vikt 37,5 kg

Art.nr. n.n.

WIPE BOX
Våtservetter för desinfektion av kundvagnshandtag och barnstolar.

600 servetter, utan alkohol.

Art.nr. n.n.

Ny  
2020!

Ny  
2020!

Tillbehör
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ARTEKNO FRYSSKÅP 240L
Det nya flexibla, effektiva och lätta 
frysskåpet för rullburar.

Passar i vanliga rullburar och kan 
ställas två på varandra. Skåpet har 
förstärkta hörn och dubbeldörrar 
som kan öppnas helt (180 grader) 
för smidigare lastning.

Material:  
Expanderad polypropylen 
Utvändiga dimensioner –  
L 800 B 600 H 850 mm 
Invändiga dimensioner –  
L 650 B 510 H 730 mm 
Vikt – 10 kg

Tillbehör: 
Frysgelpåse -23 
Frysgelpåse -1 
Mellanhylla i tråd

Art.nr. 12078

RULLBUR
För effektiv distribution av 
gods och livsmedel.

Höjd 158cm eller 178cm

Art.nr. n.n.

FRYSTÄCKE TILL RULLBURAR
Konverterar din rullbur till en effektiv frysbur. 
Håller livsmedel frysta under ca 8 timmar.

Folie: utvändigt: CT-plan, invändigt: PP 
(kryssvävd) 
Isolering: 400g/m2 Polyesterull 
Kantband: Standard Grå, Grön, Blå och Röd 
Welcro: 10cm bred i fronten, 5cm bred vid 
sidorna 
Split: 2-split 70cm öppning 
Dokumentficka: A5-ficka med sidoöppning

Tillbehör: Logo

Art.nr. n.n.

TERMOTÄCKE TILL RULLBURAR
Dimensioner: 70x80x143cm 
Folie: utvändigt: CTME, invändigt: CTME 
Isolering: 300g/m2 Polyesterfiber 
Kantband: Standard Grå, Grön, Blå och Röd 
Welcro: 10cm bred i fronten, 5cm bred vid 
sidorna 
Split: 2-split 70cm öppning 
Dokumentficka: A5-ficka med sidoöppning

Tillbehör: Logo

Art.nr. n.n.

TERMOTÄCKE TILL EUROPALLER
Dimensioner: 80x120x150cm 
Folie: utvändigt: CTME, invändigt: CTPP 
Isolering: 300g/m2 Polyesterfiber 
Kantband: Standard Grå, Grön, Blå och Röd 
Welcro: 10cm bred i fronten, 5cm bred vid 
sidorna 
Split: 2-split 70cm öppning 
Dokumentficka: A5-ficka med sidoöppning

Tillbehör: Logo

Art.nr. n.n.

Tillbehör
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PALLYFTARE / GAFFELLYFTVAGNAR SILVERSTONE
Gaffellyftvagnar med 2000 kg kapacitet!

Styrhjul och gaffelhjul finns i Nylon alternativt PU.  
Gaffelhjul levereras alternativt som Singel eller Boggie.

Singel- eller boggiehjul?

– Singelhjul passar bäst vid hantering av lättare laster, plant golv eller
om man behöver hantera pall från långsidan.

– Boggiehjul är att föredra om man har tung last eller ojämnt underlag
som t.ex. lastbilsflak, grusigt golv, trösklar och rampar.

Nylon eller polyuretan?

– Nylonhjul rullar lätt på hårt golv och är det bästa alternativet vid han-
tering av tungt gods.

– Polyuretan är mjukare, tystare och mer högkvalitativt än nylon. Passar
bäst vid transport på ojämnt golv och på lastbilsflak.

TEKNISK INFORMATION
Kapacitet – 2000 kg
Gaffelbredd – 520/160 mm
Gaffellängd – 1150 mm
Gaffelhöjd min/max – 85/200 mm
Vikt – 62 kg

Lyftvagnar Genom ett samarbete med Silverstone som har Sveriges mest 
omfattande sortiment för materialhantering kan vi erbjuda flera 
förstklassiga produkter. 

Art.nr. 4412-1150 
Styrhjul - Nylon  

Gaffelhjul - Singel nylon

Art.nr 4413-1150
Styrhjul - PU

Gaffelhjul - Singel PU

Art.nr. 4414-1150 
Styrhjul - Nylon 

Gaffelhjul - Boggie nylon

Art.nr. 4415-1150 
Styrhjul - PU 

Gaffelhjul - Boggie PU



Godshantering/Lyft

55

Lyftvagnar

PALLYFTARE HEAVY DUTY SILVERSTONE
Gaffellyftvagnar med extra långa gafflar resp. hög kapacitet!

Styrhjul PU, gaffelhjul Boggie PU.

TEKNISK INFORMATION
Kapacitet – 1500 kg
Gaffelbredd – 540/160 mm
Gaffellängd – 2000 mm
Gaffelhöjd min/max – 85/205 mm
Vikt – 107 kg

TEKNISK INFORMATION
Kapacitet – 2500 kg
Gaffelbredd – 540/160 mm
Gaffellängd – 900 mm
Gaffelhöjd min/max – 85/205 mm
Vikt – 62-66 kg

Art.nr. 6615-2000 
Styrhjul - PU  

Gaffelhjul - Poggie PU

Art.nr. 6615-900 
Styrhjul - PU 

Gaffelhjul - Boggie PU

ELEKTRISKA PALLYFTARE / MOTORLYFTVAGN SILVERSTONE
En kompakt och snabb elektrisk driven motorlyftvagn med elektrisk lyft- 
och manuell sänkfunktion. Underhållsfritt och uttagbart 20Ah litiumbat-
teri ger minst 2,5 timmar effektiv användning. Extern laddningsdocka 
för batteriet ger möjlighet att ladda extra batteri samtidigt som du 
använder trucken.
Laddningstiden är endast 2,5 timmar vilket gör det möjligt att med ett 
extra batteri använda trucken 24-7.

Art.nr. T20-12EZ

Art.nr. T20-12EZ PRO

TEKNISK INFORMATION MOTORLYFTVAGN
Kapacitet (kg) 1200
Markfrigång (mm) 35
Gaffeldim. LxBxH (mm) 1150x150x50
Utvändig gaffelbredd (mm) 560
Vikt (kg) 115           * 130
Hjultyp PU/PU
Styrhjul (mm) Ø 130x60           * 210x70
Gaffelhjul (mm) 2x Ø 80x60
Antal hjul (x=drivhjul) 1x /4
Lastcentrum (mm) 600
Total längd (mm) 1540
Total bredd (mm) 560

* Värden för T20-12EZ PRO
Lyfthöjd (mm) 80-195
Min. gångbredd med 1000x1200 pall (mm) 1739      * 1640
Min. gångbredd med 800x1200 pall (mm) 1939            * 1840
Vändradie (mm) 1350        * 1390
Körhastighet olastad/lastad (km/h) 4 - 4,5       * 4,5-5
Lyfthastighet lastad/olastad (cm/s) 2,0 - 3,0
Sänkhastighet olastad/lastad (cm/s) 3,0 - 4,0
Batteri (V/Ah) 24/20
Batterityp (underhållsfritt) Lithium
Bromsar Elektromagnetiska
Drivmotor (kW) DC 0,45         * DC 0,65
Lyftmotor (kW) 0,8          * 0,5
Styrsystem CURTIS

> Extremt kompakt design 
> Ergonomiskt handtag 
> Underhållsfritt litiumbatteri 
> 2,5 timmar effektiv användning 
> Väger endast 115 kg/130 kg
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LEDSTAPLARE SILVERSTONE
Full-elektrisk gåstaplare som 
passar för lätt materialhantering 
på ett flertal ställen såsom butiker, 
lager, mindre industri m.m. Ergo-
nomiska reglage, underhållsfria 
batterier samt inbyggd laddare 
gör drift och underhåll väldigt 
enkelt.

Snabb höjning och sänkning kom-
binerat med bra gånghastighet 
ökar produktiviteten.

Säker – Höj- och sänkfunktionen 
sitter lättåtkomlig på det väl utfor-
made styrhuvudet. Detta tillåter 
föraren att helt koncentrera sig på 
lasten och staplingen. Styrhand-
taget är placerat på ett sätt som 
ger bättre sikt vid både körning 
och stapling. En lång styrarm med 
låg fästpunkt ger bra säkerhetsav-
stånd mellan förare och maskin

samtidigt som det ökar manövrer-
barheten.

Lättviktare – Denna ledstaplare är 
kompakt, smidig och lätt och till-
låter både körning och stapling på 
ställen där det kanske inte annars 
är möjligt, som t.ex. entresoler, 
trånga gångar eller vissa golv som 
inte tål den belastning som en 
stor staplare innebär.

> Bra sikt vid körning
> Lättstyrd med lång styrarm
> Kompakt
> Curtis motorstyrning
> Inbyggd laddare
> Underhållsfria batterier
> Lyfthöjd 1600 mm
> Elektromagnetiska bromsar

Art.nr. ES10-1600

TEKNISK INFORMATION
Kapacitet (kg) 1000
Lyfthöjd (mm) 85-1600
Yttre dimensioner L x B x H (mm) 1615x800x1940
Markfrigång (mm) 30
Gaffeldimensioner (L x B x H mm) 1150x160x55
Utvändig gaffelbredd (mm) 550
Vikt (kg) 540
Hjultyp PU/PU
Styrhjul (mm) Ø210x70
Gaffelhjul (mm) Ø80x60
Sidohjul (mm) Ø130x55
Antal hjul (x=drivhjul) 1x+2/4
Lastcentrum (mm) 600
Frilyft (mm) 1590

Höjd - mast i fullhöjd (mm) 1955
Min. gångbredd med 1000x1200 pall (mm) 2137
Min. gångbredd med 800x1200 pall (mm) 2062
Vändradie (mm) 1295
Körhastighet lastad - olastad (km/h) 4,0 - 4,7
Lyfthastighet, lastad - olastad (cm/sek) 12 - 22
Sänkhastighet, lastad - olastad (cm/sek) 12 - 11
Batteri (V/Ah) 2x12/80
Batterityp Underhållsfria
Bromsar Elektromagnetiska
Drivmotor (kW) DC 0,65
Lyftmotor (kW) 2,2
Styrsystem CURTIS

Lyftvagnar
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Lyftvagnar

LÄTTLYFTARE SILVERSTONE
Flexibel och användarvänlig elektrisk lättlyftare med 
kapacitet 80, 100 eller 150 kg. Konstruerad för att 
avlasta rygg, nacke och axlar vid alla typer av lyftarbete.

Lyft-/sänkningssystem med elektrisk motor, drivning med 
kedja, elektronisk reglering av lyft/sänkning inkl. mjuk 
start/stopp, elektrisk överlastskydd, portabel och justerbar 
handpanel, underhållsfritt/tätat batteri, automatisk 
batteriladdare och kabel till handpanel. Plattform i PP.

TEKNISK INFORMATION
Kapacitet – 2000 kg
Mått plattform (LxBxD) - 480x660x15mm
Stödbenshöjd - 105 mm
Gaffelbredd – 520/160 mm
Gaffellängd – 1150 mm
Gaffelhöjd min/max – 85/200 mm
Vikt – 62 kg

Art.nr. E80

Kapacitet (kg) - 80
Vikt (kg) - 60

Lyfthöjd - 130-1500 (min-max)
Yttre dimensioner- 840x600x1700

Art.nr. E100

Kapacitet (kg) - 100
Vikt (kg) - 62

Lyfthöjd - 130-1700 (min-max)
Yttre dimensioner- 890x600x1980 

Art.nr. E150
Kapacitet (kg) - 150

Vikt (kg) - 60
Lyfthöjd - 130-1500 (min-max)

Yttre dimensioner- 890x600x1780

SAXLYFTARE S1000, SE1056  
SILVERSTONE
Kompakt och lätt att använda. PU-hjul. Kapa-
citet 1000 kg.

S1000 - Manuell pump 
Har en teleskopisk 2-stegs lyftcylinder. Auto-
matiskt snabb- lyftsystem upp till 150 kg last, 
ger dubbla lyfthastigheten. Manuell pump.

SE1056 - Elektrisk pump 
Har en inbyggd laddare med det 70Ah/12V 
största batteriet som standard vilket ger 
många driftstimmar per laddning. SE1056 har 
snabba lyft- och sänkhastigheter.

Art.nr S1000 - manuell
Art.nr. SE1056 - elektrisk

TEKNISK INFORMATION 
Kapacitet (kg) 1200
Vändradie (mm) 1350
Markfrigång (mm) 35
Gaffeldim. LxBxH (mm) 1150x150x50
Utvändig gaffelbredd (mm) 560
Vikt (kg) 115
Hjultyp PU/PU

Styrhjul (mm) Ø 130x60
Gaffelhjul (mm) 2x Ø 80x60
Antal hjul (x=drivhjul) 1x /4
Lastcentrum (mm) 600
Total längd (mm) 1540
Total bredd (mm) 560
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Vågar

ND1000 SILVERSTONE
ND1000 är en U-formad våg för lätt på- och avlastning av EUR-pall och 
containers. Grop eller lyftramp behövs inte. Lätt förflyttning, den väger 
endast 38 kg och har gaffelhjul.

Viktindikatorn är av stål, har tara funktion.

580 mm mellan benen. Noggrannhet 1 resp. 3kg. Resolution steg 10 
resp. 20 kg. 4 st lastceller för noggrann vägning.

Art.nr ND1000

ZF20S SILVERSTONE
ZF20S är en gaffellyftvagn med elektronisk våg för stationär och mobil 
vägning, kan samtidigt användas som normal gaffelvagn.

Noggrannheten är 0,1% av den vägda lasten. Gradering 1 kg. IP65. Fyra 
lastceller ger noggrann vägning vid ojämna laster. Tarafunktionen ger 
möjlighet att lägga till eller dra ifrån nettovikten. Vågenheten drivs av 4 
st 1,5V batterier, typ AA, med automatisk avstängning efter 3 min.

Vågen har högupplöst display, som skyddas av stängningsbart hölje i 
stål.

Art.nr. ZF20S

Övrigt

TEKNISK INFORMATION
Kapacitet (kg) 1000
Vikt (kg) 38
Gaffelbredd yttre-individuell (mm) 580
Yttre dimensioner B850xH100xD1200 mm

TEKNISK INFORMATION
Kapacitet (kg) 2000
Gaffeldimensioner (mm) B180xL1150xH(min/max)85/205
Utvändig gaffelbredd (mm) 555
Vikt (kg) 117
Styrhjul / Gaffelhjul PU / Boggie PU

TURN@BOUT
Turn@bout är två extra hjul som monteras på gaffeln och låter trucken 
rotera fritt på stället. En världsunik patenterad lösning för handtruckar 
och motorlyftvagnar som avsevärt förenklar hanteringen av trucken, 
sparar tid och pengar samt personalens ryggar och axlar. Turn@bout är 
marknadsföringsnamnet från engelskans ord för helomvändning.

OBS: Vi säljer enbart hjulen, inte hela handtrucken.

Art.nr. 1891041700
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Personlyft

MoveAroundPushAround

Våra produkter
SafeLift tillverkas i två varianter:

PushAround är modellen där man själv flyttar lyften dit man vill ha den.

MoveAround är modellen som man kan köra från korgen.

Alla modellerna tillverkas i lyfthöjden 2,95 m. Till samtliga modeller 
finns tillbehör som verktygskorgar och fästanordningar.

Gå in på www.safelift.se för ytterligare information.

SAFELIFT MOVEAROUND
MoveAround är modellen som 
man kör från korgen. För inom-
husbruk.

Ansluts till vanligt vägguttag för 
att ladda batterierna. 

Tillverkas i lyfthöjden 2,95 m. 
Som tillbehör finns verktygskor-
gar och fästanordningar.

Art.nr. 281735

TEKNISK INFORMATION
Plattformsstorlek 0,53 m x 0,76 m (PA / MA)
Max plattformslast total 180 kg
Max antal personer på plattformen 1
Arbetshöjd 4,95 m
Max lyfthöjd 2,95 m
Lyfttid (2,95 m) 16 sekunder
Vikt 320 kg
Total bredd 0,76 m
Total höjd 1,64 m
Total längd 1,2 m
Körhastighet nedsänkt plattform 4 km/h
Körhastighet uppkörd plattform 2 km/h
Kraftkälla 2 st 75 Ah (C20) 64 Ah (C5),
12 V Batterier, underhållsfria
USB-anslutning 12 V
Systemspänning 24 V
Batteriladdare 230 V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem Enkelverkande hydraulcylinder
Däck 200 mm diameter, polyuretan
beläggning lämnar inga märken
Parkeringsbromsar:
PushAround Manuell fotbroms
MoveAround Elektrisk
Höjd plattformsräcke 1,1 m
Höjd sparklist 0,15 m
Nödstopp Återställbar
Lyftöglor för att transportera lyften finns som tillbehör.

TEKNISK INFORMATION
Maximal arbetshöjd : 5,6m
Maximal plattformshöjd : 3,6m (A)
Mått på plattformen, hopfälld : 0,74×0,96m
Mått på plattformen, utdragen : 0,74×1,46m (E)
Utdrag på plattformen : 0,5m
B X L X H (hopfälld) : 0,76×1,39×1,65m (B, D, C)
Markfrigång : 66mm
Platformens kapacitet : 227kg
Maximal körhöjd : 3,6m
Maximal hastighet (hopfälld) : 3,2km/h
Maximal hastighet (utdragen) : 0,43km/h
Tid för upp-/nedkörning : 16/19sec
Stigningsförmåga : 25%
Maximal lutning i drift (i sidled) : 1,5°
Maximal lutning i drift (längsriktning) : 2°
Invändig radie : 0,43m
Utvändig radie : 1,53m
Däck : 305mm diam. hårdgummi, gör inga märken
Parkeringsbroms : 2 hjul, fjädrat, hydrauliskt, med manuell
overdrive
Motor : dubbla främre hydrauliska motorer
Kontroll : proportionell
Batteri : 24V 4hkr DC elektrisk motor 4-220 Ah-batterier
Batteriladdare : 90V – 240V – 18amp automatisk
Vikt : 830 kg

ARBETSPLATFORM 
TM12
Denna självkörande arbets-
plattform med teleskopmast 
är mycket populär p.g.a. sin 
lätthet och mobilitet samt sin 
långa livslängd. Den går in 
genom dörröppningar med 
standardmått och får plats i 
personhissar. Och den lyfter 
hela två personer plus verktyg 
till en arbetshöjd på 5,6 m.

Tillval är kundspecifik färg, 
miljövänlig grön olja, utan 
utdragning

Art.nr. 281736
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Rostfritt

INFIX INOX
Robust och mångsidigt hyllplansystem i rostfritt stål med stor stabilitet. 
Stabilisering av strukturen sker automatiskt i samband med belastning-
en; utrymmet utnyttjas maximalt.

Snabb och enkel montering p.g.a. ett patenterat självblockerande fäst-
system. Skruvar och verktyg behövs ej.

Hyllsystemet är särskilt lämpligt för användning inom verksamheter som 
livsmedel, kemi, läkemedel och sjukhus.

Som tillbehör finns baksidor och väggar i rostfritt, svängbara hjul, last-
fördelningsplattor samt fästelement mot golv, tak och vägg.

Art.nr. Varupaket

INOX STANDARD

Hyllplanens bärförmåga vid 
jämn lastfördelning:

600-1000mm  -  200 kg
1100-1500mm  -  150 kg
1600-2000mm  -  100 kg

INOX PLUS 

Kraftigare stolpar och hyllplan. 
Hyllplanens bärförmåga vid 
jämn lastfördelning:

600-1000mm  -  350 kg
1100-1500mm  -  300 kg
1600-2000mm  -  200 kg
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Eco

INFIX ECO
Robust och mångsidigt hyllplansystem med perforerade hyllor i PP med 
stor stabilitet. Stabilisering av strukturen sker automatiskt i samband 
med belastningen; utrymmet utnyttjas maximalt.

Snabb och enkel montering p.g.a. ett patenterat självblockerande fäst-
system. Skruvar och verktyg behövs ej.

Hyllsystemet är särskilt lämpligt för användning inom verksamheter som 
livsmedel, kemi, läkemedel och sjukhus.

Som tillbehör finns baksidor och väggar i rostfritt, svängbara hjul, last-
fördelningsplattor samt fästelement mot golv, tak och vägg.

Hyllplanens bärförmåga vid jämn lastfördelning: 
  600-1000mm  -  250 kg 
1100-1500mm  -  200 kg 
1600-2000mm  -  150 kg

Art.nr. Varupaket

ECO INOX
Stolpar och tvärbalkar i rostfritt stål

ECO COLOR
Stolpar och tvärbalkar i förzinkad stål med ej toxisk och reptålig 
epoxylaminering
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GreenGuard™ 3
3-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 3 provides superior protection with a striking, ribbed aesthetic  
to hide scratches. 

 ■Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better 
for the environment than PVC

 ■All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look
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GreenGuard™ 2
2-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 2 provides more substantial protection in a variety of applications.

 ■ Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■ Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better  
for the environment than PVC

 ■ All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look
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GreenGuard™ 1
1-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 1 is our most versatile offering, suitable for a variety of applications.

 ■ Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■ Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better  
for the environment than PVC

 ■ All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look

GREEN GUARD 1
Profilen är 22 mm djup och 29 mm hög. Ideal-
iskt för att skydda väggar och butiksinredning. 
Enkel montering med klickfunktion.

Systemet GreenGuard1 består av 
– Top-stycke i längder på 3658mm 
– Bas-stycke (PVC) i längder på 3658mm 
– Snap-On-Ändkappa 
– Quick Stop Ändkappa 
– Snap-On-Ytterhörn 90°, 135°

Standardfärger: grå, stålgrå, silver, silver, röd, 
blå, vit

Art.nr. System

GREEN GUARD 2
Profilen är 29 mm djup och 51 mm hög. Ideal-
iskt för att skydda väggar och butiksinredning. 
Enkel montering med klickfunktion.

Systemet GreenGuard2 består av 
– Top-stycke i längder på 3658mm 
– Bas-stycke (PVC) i längder på 3658mm 
– Snap-On-Ändkappa 
– Quick Stop Ändkappa 
– Snap-On-Ytterhörn 90°, 135°

Standardfärger: grå, stålgrå, silver, silver, röd, 
blå, vit

Art.nr. System
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GreenGuard™ 1
1-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 1 is our most versatile offering, suitable for a variety of applications.

 ■ Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■ Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better  
for the environment than PVC

 ■ All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look
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GreenGuard™ 2
2-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 2 provides more substantial protection in a variety of applications.

 ■ Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■ Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better  
for the environment than PVC

 ■ All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look
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GreenGuard™ 3
3-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 3 provides superior protection with a striking, ribbed aesthetic  
to hide scratches. 

 ■ Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■ Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better 
for the environment than PVC

 ■ All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look
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GreenGuard™ 1
1-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 1 is our most versatile offering, suitable for a variety of applications.

 ■Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better  
for the environment than PVC

 ■All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look
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GreenGuard™ 2
2-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 2 provides more substantial protection in a variety of applications.

 ■Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better  
for the environment than PVC

 ■All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look

GREEN GUARD 3
Profilen är 23 mm djup och 76 mm hög. Ideal-
iskt för att skydda väggar och butiksinredning. 
Räfflor ger visuell effekt och döljer repor. Enkel 
montering med klickfunktion.

Systemet GreenGuard3 består av 
– Top-stycke i längder på 3658mm 
– Bas-stycke (PVC) i längder på 3658mm 
– Snap-On-Ändkappa 
– Snap-On-Ytterhörn 90°

Standardfärger: grå, stålgrå, silver, silver, röd, 
blå, vit

Art.nr. System

15 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

GreenGuard™ 3
3-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved impact 
performance, delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. 
GreenGuard 3 provides superior protection with a striking, ribbed aesthetic  
to hide scratches. 

 ■ Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■ Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better 
for the environment than PVC

 ■ All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look

Påkörningsskydd McCue
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Vi är distributör för McCue, som är en av Europas ledande tillverkare för påkörningsskydd för inomhus och utomhus,  
för butiks- och för logistikinredning. På följande sidor ser du lösningar för dagligvaruhandeln!

GreenGuard Slagdämpande system med förbättrat motstånd och mycket till-
talande estetik. Material: Återvinningsbart polykarbonat (klorfri) 
(Basstycke i PVC). Färger som inte är standard är  beställnings-
vara med minsta ordermängder.
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GREEN GUARD 8
Profilen är 25 mm djup och 203 mm hög. Idea-
liskt för att skydda väggar och butiksinredning. 
Räfflor ger visuell effekt och döljer repor. Enkel 
montering med klickfunktion.

Systemet GreenGuard8 består av 
– Top-stycke i längder på 3658mm 
– Bas-stycke (PVC) i längder på 3658mm 
– Snap-On-Ändkappa 
– Snap-On-Ytterhörn 90°

Standardfärger: Grå, stålgrå, silver, silver

Art.nr. System
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GreenGuard™ 8
8-Inch Rigid Polycarbonate Bumper

GreenGuard is McCue’s protective bumper that provides improved performance, 
delivers simply beautiful aesthetics and is 100% recyclable. Our widest, flat 
bumper profile is designed for maximum wall protection and styled with ribs 
to resist scratching. 

 ■ Exceeds the impact performance of PVC by 29% and  
ABS by 63%

 ■ Polycarbonate is chlorine free, 100% recyclable and better  
for the environment than PVC

 ■ All parts snap together for easy installation and guaranteed 
alignment for a polished look

GREENGUARD VT
Återvinningsbart polykarbonat, längd 
2438 mm

GreenGuard VT finns i flera dimensioner:
.75’’ / 19mm- Art.nr. GG-V75-färgnr
1” / 25mm - Art.nr. GG-V1-färgnr
1.5” / 38mm - Art.nr. GG-V150-färgnr
2” / 51mm Art.nr. GG-V2-färgnr

Färger: Svart, grå, silver

Art.nr. System

McCue Bumper

24www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

COLOURS AND LEAD TIMES 
Please call for pricing and details. Minimum 
quantities may apply. Order lead times will 
depend on quantities ordered.

GreenGuard Edge
2-Inch Wide, Rigid Rectangular Bumper

Engineered to the same standards as our popular curved bumper, our 
new rectangular bumper offers a sophisticated, streamlined look—a sleek, 
modern choice. Made from polycarbonate, it diffuses shock from impacts, 
is entirely maintenance free and attaches to the same 2” universal mounting 
base as the curved bumper, making it 
easy to swap styles.

 ■ A new choice in bumper protection—with smooth, 
modern lines and available in a wide range of colors 
to suit any retail environment

 ■ Tested to the same standards as our curved 
polycarbonate bumper—exceeding the impact 
performance of PVC by 29% and ABS by 63%

 ■ Entirely modular, with each piece snapping together 
on our 2” universal mounting base for easy installation 
and guaranteed alignment

2" Top
GGT-E-xxx--------------------------------------------------------

2" Mounting Base (PVC)
GGCGB-20-400--------------------------------------------------------

2" Snap-on End Cap
GGE-E-xxx--------------------------------------------------------

2˝ Snap-on 90º Outside Corner
GGC-E-xxx--------------------------------------------------------

GREENGUARD EDGE 2
Profilen är 18 mm djup och 50 resp. 51 mm 
hög. Idealiskt för att skydda väggar och butik-
sinredning. Räfflor ger visuell effekt och döljer 
repor. Enkel montering med klickfunktion.

Systemet Edge2 består av 
– Top-stycke i längder på 3658mm 
- Bas-stycke (PVC) i längder på 3658mm 
– Snap-On-Ändkappa 
– Snap-On-Ytterhörn 90°

Färger: Kontakta oss för information.

Art.nr. System

Edge
2" Low Profile Rigid & Flexible Edge Bumper

Our new, rectangular bumper offers a 

sophisticated, streamlined look – a sleek, modern 

choice. Made from polycarbonate, it diffuses 

shock from impacts, is entirely maintenance free 

and attaches to the same 2˝ universal mounting 

base, making it easy to swap styles.

■ A whole new look for 2˝ bumper

■ Exceeds the impact performance of PVC by 29% & ABS
by 63%

■ Entirely modular, with each piece snapping together on
our 2˝ universal mounting base for easy installation

mccue.com  |  800.800.850310
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GreenGuard™ VT
Vertical Corner Protection

Vertical Trim provides simple and strong corner protection for walls, columns 
and mill work. It’s available in a variety of sizes, colours and finishes—
polycarbonate and stainless steel—to match any store décor.

 ■ Won’t rust or corrode; perfect for areas frequently subjected 
to moisture and cleaning chemicals

 ■ No hardware required; applies with construction adhesive 
(sold separately)

 ■ 90˚ corner profile with a variety of side lengths

stainless steelpolycarbonate

McCue Påkörningsskydd
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Stainless Steel Bumper
2" Stainless Steel Bumper

Using a shock-diffusing foundation, we designed 

a modern, seamless, stainless steel bumper 

system. It installs in minutes, sits flush to the 

wall, requires no maintenance, and resists 

everything from fingerprints, to rust, to direct 

hits by carts. 

■ Smooth, seamless, brushed stainless steel gives a
contemporary aesthetic to your space—perfect for
retail environments, grocery stores, airports and hospitals

■ When cut to length, it installs into virtually any space
using only a drill and a screwdriver, with all hardware
cleverly covered by the stainless steel faceplate

■ Brute impact forces are distributed along the face of the steel
bumper and transferred to the polycarbonate foundation

■ Safe for all applications; made with food grade
304 stainless steel.

Patent pendingmccue.com  |  800.800.850312

STAINLESS STEEL 2
Profilen är 18 mm djup och 51 mm hög. 

Stainless Steel 2 är ett modernt stötskydd i 
borstat rostfritt stål med en vacker estetik. 
Montering sker på ett basstycke i polykarbonat 
som fångar upp stötar. 

Alla delar sätts ihop med klickfunktion för 
enkel montering utan glipor.

Godkänt för användning i miljö med livsmedel

Systemet Stainless Steel2 består av  
- Top-stycke i längder på 2438mm 
- Bas-stycke i längder på 2438mm 
- Snap-On-Ändkappa  
- Snap-On Ytterhörn 90º 
- Quick-Stop Ändkappa

Art.nr. System

Stainless Steel Bumper
2" Stainless Steel Bumper

Using a shock-diffusing foundation, we designed 

a modern, seamless, stainless steel bumper 

system. It installs in minutes, sits flush to the 

wall, requires no maintenance, and resists 

everything from fingerprints, to rust, to direct 

hits by carts. 

■ Smooth, seamless, brushed stainless steel gives a
contemporary aesthetic to your space—perfect for
retail environments, grocery stores, airports and hospitals

■ When cut to length, it installs into virtually any space
using only a drill and a screwdriver, with all hardware
cleverly covered by the stainless steel faceplate

■ Brute impact forces are distributed along the face of the steel
bumper and transferred to the polycarbonate foundation

■ Safe for all applications; made with food grade
304 stainless steel.

Patent pendingmccue.com  |  800.800.850312
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CartGuard® 2 Flex
2-Inch Flexible PVC Bumper

McCue’s impact-resistant CartGuard Flex Bumper provides reliable protection 
and a simply beautiful curved aesthetic.

 ■ Flexible damage protection designed for curved fixtures, 
merchandisers, walls and vestibules

 ■ All parts snap together for easy installation and  
guaranteed alignment

 ■ Can complete a radius as small as 4˝

9 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

CartGuard® 1 Flex
1-Inch Flexible PVC Bumper

McCue’s impact-resistant CartGuard Flex Bumper provides reliable protection  
and a simply beautiful curved aesthetic.

 ■ Flexible damage protection designed for curved 
fixtures, merchandisers, walls and vestibules

 ■ All parts snap together for easy installation and  
guaranteed alignment

 ■ Can complete a radius as small as 4˝

CART GUARD 1FLEX
Profilen är 22 mm djup och 29 mm hög. Ideal-
iskt för att skydda väggar och butiksinredning. 
Enkel montering med klickfunktion.

Systemet CartGuard 1Flex består av 
– Top-stycke, rulle på 21946mm 
– Bas-stycke (PVC) i längder på 3658mm 
– Snap-On-Ändkappa 
– Quick Stop Ändkappa 
– Snap-On-Ytterhörn 90°, 135°

Standardfärger: grå, stålgrå, silver, röd, blå, vit

Art.nr. System

CART GUARD 2FLEX
Profilen är 29 mm djup och 51 mm hög. Ideal-
iskt för att skydda väggar och butiksinredning. 
Enkel montering med klickfunktion.

Systemet CartGuard 2Flex består av 
– Top-stycke i längder på 21946mm 
– Bas-stycke (PVC) i längder på 3658mm 
– Snap-On-Ändkappa 
– Quick Stop Ändkappa 
– Snap-On-Ytterhörn 90°, 135°

Standardfärger: grå, stålgrå, silver,  röd, blå, vit

Art.nr. System
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CartGuard® V
Integrated Vertical Bumper System

Whether you’re trying to protect new or existing walls, columns or woodwork 
corners, CartGuard Vertical Bumper gets the job done quickly and easily. It’s 
a simple and economical bumper solution for strong vertical corner protection.

 ■ 1.75˝ × 1.75˝ rigid PVC

 ■ Textured surface helps disguise unsightly marks

 ■ All parts snap together for easy installation and 
guaranteed alignment

 ■ Impact-resistant to protect vulnerable corners

CART GUARD V
Profilen är 10 mm djup och har en sidlängd 
på 44mm. Idealiskt för att skydda väggar och 
pelare. Enkel montering med klickfunktion. 
Material: PVC

Systemet CartGuard Vertical består av 
– Top-stycke i längder på 2438mm 
– Bas-stycke i längder på 2438mm 
– Snap-On-Ändkappa

Standardfärger: Svart, grå, silver

Art.nr. System

9 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

CartGuard® 1 Flex
1-Inch Flexible PVC Bumper

McCue’s impact-resistant CartGuard Flex Bumper provides reliable protection  
and a simply beautiful curved aesthetic.

 ■ Flexible damage protection designed for curved 
fixtures, merchandisers, walls and vestibules

 ■ All parts snap together for easy installation and  
guaranteed alignment

 ■ Can complete a radius as small as 4˝

Påkörningsskydd McCue
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CartGuard

STAINLESS STEEL VT
100 % Rostfritt stål, längd 3000 mm
StainlessSteel VT finns i dimensionen 
50mm

Art.nr. MCC-50-50-ST



41 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 51141

CartStop® RE
Reversible Elliptical Floor-Mounted Rail System

CartStop RE is attractive and provides reliable protection. A high-impact,  
90º rubber corner redirects impact energy by deflecting damaging blows 
away from your expensive store fixtures.

 ■ Tough rubber corners provide 90º of protection and 
eliminate the need for additional corner protection 

 ■ Roller corners adjust to fit a variety of wedge-shaped 
cases and fixtures

 ■ Removable for easy cleaning

 ■ Reversible covers for twice the lifespan
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CartStop® Stainless Steel Rail
Stainless Steel Floor-Mounted Rail System

CartStop Stainless Steel Rail is ideal for the 

retailer who wants the simple, clean look of 

stainless steel without sacrificing strength. 

This floor-mounted rail keeps walls, cases  

and fixtures looking new.

■ Brushed Stainless Steel finish blends into store decor

■ Protects walls, cases and fixtures

■ Semi-permanent installation allows for easy replacement

■ Flange anchor and end caps allow for easy installation

■ Absorbs and redistributes impact energy while stopping
floor polishers, stock carts and pallet jacks

Patent 6991413

What our customers are saying about 
the Stainless Steel Rail
“We have seen a great ROI on utilizing McCue’s Stainless 
Steel Rail to protect our refrigerated cases. The look and 
performance keep our stores looking new which gives the 
customers a great atmosphere to shop in!” 

CART STOP RE
CartStop RE är ett skydd som fungerar på ett utmärkt sätt. Höljet däm-
par stötar genom att leda bort rörelseenergin. Justerbar, Avtagbar för 
rengöring.

Färger: Svart, grå, silver, röd, stålgrå. 

Systemet CartStop RE består av  
- Bas-stycke i aluminium i längder på 3658mm 
- Top-stycke i längder på 3658mm 
- Ändkappa i aluminium 
- Gummihörn 90º 
- Justerbar hörnförbindelse 
- Ben rostfritt 
- Flänsankare kit

Art.nr. System

CART STOP STAINLESS STEEL
CartStop Stainless Steel är idealisk när man vill uppnå ett enkelt och 
klart utseende. Ger skydd för väggar, diskar och annan kostsam inred-
ning. Absorberar och omfördelar slagkraft när golvpoleringsmaskiner, 
lagervagnar och handtruck stoppas.

Systemet CartStop Stainless Steel består av  
- Rör rostfritt i längder på 2000mm 
- Ben med krage 
- Hörn 90º 
- Förbindelsestycke 
- Ändkappa plast 
- Flänsankare kit

Art.nr. System
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CartStop® RE
Reversible Elliptical Floor-Mounted Rail System

CartStop RE is attractive and provides reliable protection. A high-impact,  
90º rubber corner redirects impact energy by deflecting damaging blows 
away from your expensive store fixtures.

 ■ Tough rubber corners provide 90º of protection and 
eliminate the need for additional corner protection 

 ■ Roller corners adjust to fit a variety of wedge-shaped 
cases and fixtures

 ■ Removable for easy cleaning

 ■ Reversible covers for twice the lifespan
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CartStop® Stainless Steel Rail
Stainless Steel, Floor-Mounted Rail System

CartStop Stainless Steel Rail is ideal for the retailer who wants the simple, clean 
look of stainless steel without sacrificing strength. This floor mounted rail keeps 
walls, cases and fixtures looking new.

 ■ Polished Stainless Steel finish blends into store décor

 ■ Protects walls, cases and fixtures

 ■ Semi-permanent installation allows for easy replacement

 ■ Great for indoor and outdoor use

 ■ Flange anchor and end caps allow for easy installation

McCue Påkörningsskydd
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Corner Guard Stainless
Stainless Steel Corner Protection

Our stainless steel corner guards provide the simple and clean look of stainless 
with the same scope of protection of our plastic corner guards. 

 ■ Full corner protection in three heights (12˝, 18˝ and 24˝)

 ■ Adjustable option will adjust to lock down into the floor

 ■ All stainless construction for maximum damage prevention

 ■ Rounded edges and brushed stainless steel finish

31 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

CartStop CG
Slim-Line Corner Protection

Our CartStop CG protects valuable corners from damage. They mount right up 
against the case, eliminating tripping hazards. Additionally, they’re removable 
for thorough cleaning.

 ■ Integrated handle for easy carrying and positioning

 ■  Installs quickly and securely with our patented shock 
absorbing flange anchor system—eliminating messy 
adhesives

 ■ Stainless steel legs and strike plate

CORNER GUARD SLIMLINE
Varje CartStop Corner Guard står rätt upp mot utrustningen, vilket 
eliminerar risk för snubbling. Eftersom de är löstagbara är det enkelt att 
städa för att bibehålla en god hygien. Rostfritt stålben och slutbleck, 
slagtålig polyetén. flänsankare-kit-bestående av CSF-10, CSF-RFA.

Finns i storlekar: 305mm, 457mm, 610mm

Art.nr. GARD-12-LP-COLOR - 305mm
Art.nr. GARD-18-LP-COLOR - 457mm
Art.nr. GARD-24-LP-COLOR - 610mm

Art.nr. CSF-10, CSF-RFA - 
Flänsankare-kit

CORNER GUARD STAINLESS STEEL
En rostfri och justerbar version av hörnskyddet. Smältar samman med 
annan utrustning i rostfritt stål. Löstagbart och enkelt att rengöra. Lätt 
att installera med ben och golv-flänssystem.

Finns i storlekar: 305mm, 457mm, 610mm

Art.nr. GARD-12-SS - 305mm 
Art.nr. GARD-18-SS - 457mm
Art.nr. GARD-24-SS - 610mm

Art.nr. CSF-10, CSF-RFA - 
Flänsankare-kit

31 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

CartStop CG
Slim-Line Corner Protection

Our CartStop CG protects valuable corners from damage. They mount right up 
against the case, eliminating tripping hazards. Additionally, they’re removable 
for thorough cleaning.

 ■ Integrated handle for easy carrying and positioning

 ■  Installs quickly and securely with our patented shock 
absorbing flange anchor system—eliminating messy 
adhesives

 ■ Stainless steel legs and strike plate

33 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

Corner Guard Stainless
Stainless Steel Corner Protection

Our stainless steel corner guards provide the simple and clean look of stainless 
with the same scope of protection of our plastic corner guards. 

 ■ Full corner protection in three heights (12˝, 18˝ and 24˝)

 ■ Adjustable option will adjust to lock down into the floor

 ■ All stainless construction for maximum damage prevention

 ■ Rounded edges and brushed stainless steel finish

69 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

 ■ Created from galvanised sheet steel for high 
strength and durability

 ■ Ideal for a number of situations, protecting 
any 90º corner

 ■ Quick, simple installation

 ■ Slim-line, unobtrusive profile

Floor Galvanised Corner Guard
MCC22

M10 x 70mm Rawbolt
FXG-MCCS-0

Galvanised Corner Guard
Heavy Duty Corner Guards

McCue’s Galvanised Corner Guard is produced using 6mm galvanised steel 
for high strength and a long product life cycle. Standing at 610mm high, the 
folded steel profile is designed to protect exposed corners, door edges, 
frames and pallet racking.

GALVANISERAT HÖRNSKYDD
Mycket hållbart hörnskydd i galvaniserat stål. Skyddar utsatt hörn, dörr-
karmar m.m. på lager. 6mm tjocka ytor som tål kraftiga stötar

Art.nr. MCC22-Kit -  
Hörnskydd + 4 bultar

FLEX POST 3
Pollare i rostfritt stål med en klar och enkel estetik. Den fångar upp 
stötar från pallar eller skrubbare utan att ge vika.

Mått: 76mm diam., 610 eller 810mm hög

Fästs med betongankare

Stötabsorberande kärna ger hög styrka

Art.nr. CSFP-3-24 - 610mm
Art.nr. CSFP-3-32 - 810mm

Art.nr. FXG16-STUDe

mccue.com  |  800.800.850326 Patent 8444343

FlexCore Post 3
Impact-Absorbing, Stainless Steel Post

FlexCore Post 3 is ideal for retailers who want a 

simple, clean look without sacrificing strength. It’s 

packed with impact-absorbing flex technology that 

takes big hits from a pallet or floor scrubber and still 

stands up straight. Use in place of plate-mounted 

bollards for improved performance and aesthetics. 

■ Impact-absorbing hidden core provides unprecedented
strength

■ Mounted with one high-strength concrete anchor for quick
and easy installation

■ Stainless Steel finish is classy and corrosion resistant

37 www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

See it in action at  
mccue.com/flexpost

Flex Post 3
Impact-Absorbing Posts In Stainless Steel

Flex Post 3 is ideal for retailers who want the simple, clean look of stainless without 
sacrificing strength. It’s packed with impact-absorbing flex technology that takes big 
hits from a pallet jack or floor scrubber and still stands up straight. Use in place of 
plate mounted bollards for improved performance and aesthetics. 

 ■ Impact-absorbing hidden core provides unprecedented strength

 ■ Full corner protection in two sizes

 ■ Mounted with one high-strength concrete anchor for quick 
and easy installation

 ■ Also available in zinc electroplated steel finish for back room 
application, please see page 67
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Box Rail
Box Rail Floor–Mounted Rail System

Heavy-duty protection for your back room and vestibule. Box Rail protects against 
the daily punishment of warehouse and stocking equipment. It offers retailers more 
options, applications and protection over concrete curbing.

 ■ Modular design for any application with features that  
are easy to assemble and replace

 ■ Impact-resistance tested to 2,500 ft/lbs

 ■ Fixed to the floor with self-threading concrete anchors

 ■ Great for use in vestibules, in-store cart corrals and 
exterior applications

mccue.com  |  800.800.850338

Guidance Rail
Modular Guidance Rail System

Guidance Rail provides a superb modular 

guidance system to suit all retail store 

configurations. It’s a perfect fit for customer 

queuing systems and in-store cart storage areas.

■ No welding makes it easy to install

■ Available in stainless steel or high quality
chrome coated finish

■ Each post is fixed to floor with 3 concrete anchors

GUIDANCE RAIL
Varje CartStop Corner Guard står rätt upp mot utrustningen, vilket 
Modulärt system för alla konfigurationer. Passar utmärkt till kösys-
tem och för avdelning av kundvagnsområden. Ingen svetsning. Finns 
i rostfritt eller med kromfinish. Varje post fästs mot golvet med 3 st 
betongankare.

Systemet Guidance Rail består av 
- Ändstolpe 
- Mittstolpe 
- Hörnstolpe 
- T-Stolpe 
- Rör i längder 1499mm , 1727mm 
- Betongankare

Art.nr. System

BOX RAIL
Idealiskt för lager och kylrum där det krävs ett skydd som tål hårdare 
tag. Modulsystem för optimal anpassning. Systemet finns med höga 
ben, låga ben och extra låga ben.

Systemet Box Rail består av 
- Fyrkant i längder på 2,9m 
- Lågt ben förzinkat 
- Förbindelsestycke i aluminium 
- Hörn 90º aluminium 
- Ändkappa i aluminium 
- Betongankare

Art.nr. System
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POLLARE
Denna serie med parkeringsstolpar för utomhusbruk från McCue bidrar 
till att skapa ordning och säkerhet på parkeringen utanför din butik. 
De skyddar gående genom att avgränsa ytor som endast är avsedda för 
gångtrafik.

CAR PARK Pollare

> Eco Hölje med 3 remsor, 1000 mm

> Eco Hölje med 1 remsa, avfasad top

> Kärna för ytmonering, 960 mm

> Kärna, 1500 mm

> Ramraid Kärna, 2000 mm

> Kärna avtagbar, 1350 mm

> Avtagbar gjuthölje

> Avtagbar Nyckel till gjuthölje

> Avtagbar Lås till gjuthölje

> Expansionsankare

 
WALKWAY Pollare

> Walkway Pollare, 1000 mm

> Ersättningshölje

Pollare finns också i rostfritt utförande i stället för plasthölje. Det kan 
väljas mellan avfasat, välvt eller platt topp och om man vill ha dem utan 
eller med en eller två reflexremsor.

> STAINLESS STEEL Pollare välvt topp

> STAINLESS STEEL Pollare avfasat topp

> STAINLESS STEEL Pollare platt topp

> Ramraid Kärna

Art.nr. n.n.
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Eco Car Park Bollard,  
3RS & Architectural
Car Park Bollards

The Eco Car Park Bollard range is used to create a safe environment 
for customers moving around the car park. The Eco bollards offer an 
environmentally friendly and low maintenance alternative to traditional 
stainless steel or painted products.

 ■ Environmentally friendly plastic cover produced from 
recycled HDPE

 ■ Steel cores provide standard car park, anti ram-raid, 
surface mounted and removable options

 ■ The plastic covers are completely weather resistant, 
reducing maintenance costs

 ■ Highly visible reflective strips to comply with DDA 
regulations
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 ■ Manufactured from HDPE, offering high 
strength and durability (100% Recyclable)

 ■ High-visibility reflective strip, in compliance 
with DDA regulations

 ■ Low cost, simple replacement by in-store 
personnel

 ■ Stands 1 metre above ground level

Walkway Bollard
BOL-WALKWAY
1000mm

Walkway Bollard Replacement Sleeve
BOL-WALKWAY SLEEVE

Walkway Bollard
Walkway Bollard

The Walkway bollard has been designed to include an innovative breakaway 
mechanism. This means that when it is impacted the bollard will cleanly break 
away at ground level. The remaining potted bucket can then house a new 
bollard with no need for expensive ground repairs or a new installation.

Back of House and Outdoors

80www.mccue.com/uk  |  +44 1908 365 511

 ■ Available with a number of different tops for different 
situations – Flat top, domed top and bevelled top

 ■ Available with 0 - 2 reflective strips for high visibility

 ■ Ram-raid core available for situations requiring 
additional impact resistance

 ■ Also available in grade 304 and 316

Bevel Top Stainless Steel Bollard
BOL-SS-BT (0 reflective strips) 
BOL-SS-BT-1RS (1 reflective strip) 
BOL-SS-BT-2RS (2 reflective strips)

Dome Top Stainless Steel Bollard
BOL-SS-DT (0 reflective strips)
BOL-SS-DT-1RS (1 reflective strip
BOL-SS-DT-2RS (2 reflective strips)

Flat Top Stainless Steel Bollard
BOL-SS-FT (0 reflective strips)
BOL-SS-FT-1RS (1 reflective strip)
BOL-SS-FT-2RS (2 reflective strips)

Ram Raid Core
BOL-RR5-CORE

Stainless Steel Bollards
Our Stainless Steel Bollard collection provides a robust, aesthetic solution 
to protecting buildings, pedestrians, fixtures and car parks. Available in a 
range of different tops, these bollards are versatile and suitable for a broad 
spectrum of situations and applications. In addition, ram-raid cores are 
available for all of the bollard sleeves.

STAINLESS STEEL BOLLARD
300mm BELOW FFL

RAM RAID CORE
950mm BELOW FFL

STAINLESS STEEL BOLLARD
900mm ABOVE FFL

STAINLESS STEEL BOLLARD
300mm BELOW FFL

STAINLESS STEEL BOLLARD
900mm ABOVE FFL

WALKWAY Pollare ROSTFRIA Pollare
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BELTRAC CLASSIC & CLASSIC DOUBLE
BELTRAC Classic med ett band och Classic Double med två band är 
två varianter från Viaguides Avspärrningssystem som utmärker sig av 
lång livslängd även vid extrem användning. En tung gjutjärnsvikt i foten 
säkerställer bra stabilitet. Gummiribbor under foten skyddar golvet och 
luftpermeabiliteten låter nyligen rengjorda golv torka snabbt.

Det fasta och formstabila bandet finns i klassiska färger, men även i 
moderna nyanser och signalfärger.

– Färgspektrumet bandet – Blå, Navy, Mörkblå, Grön, Oliv, Brun, 
Orange, Röd, Bordeaux, Neon-gul, Silvergrå, Svart, Röd/Vit tvärrandigt, 
Svart/Gul tvärrandigt. 

Art.nr. System

BELTRAC EXTEND & EXTEND DOUBLE
PBELTRAC Extend med ett band och Extend Double med två band är 
två varianter från Viaguides Avspärrningssystem som utmärker sig av 
lång livslängd även vid extrem användning. En tung gjutjärnsvikt i foten 
säkerställer bra stabilitet. Gummiribbor under foten skyddar golvet och 
luftpermeabiliteten låter nyligen rengjorda golv torka snabbt. Rördiame-
tern tar upp band på upp till 3,7 m.

Det fasta och formstabila bandet finns i klassiska färger, men även i 
moderna nyanser och signalfärger.

– Färgspektrumet bandet – Blå, Navy, Mörkblå, Grön, Oliv, Brun, 
Orange, Röd, Bordeaux, Neon-gul, Silvergrå, Svart, Röd/Vit tvärrandigt, 
Svart/Gul tvärrandigt.

Art.nr. System

TEKNISK INFORMATION

Bandets längd – 2,3 m

Bandets höjd – 5 cm

Färger på pelare – Polerad krom, borstad krom, svart, blå, röd, vit, antracit

Tryck på bandet – Optional

Vikt (mobil) – ca 12 kg

Vikt bottenplatta (mobil) – ca 9 kg

Profilrör diameter – 70 mm

Material rör – Aluminium

Material huva – Stål, rostfritt stål

Material vikt – Gjutjärn (gummerat)

Beltloc Bandlås – Optional

Band säkerhetsändstycke – Optional

4-vägs-beltsystem – Ja

Skyltning – Ja

NeXtrac kompatibel – Ja

Lämplig för utomhus – Ja

TEKNISK INFORMATION

Bandets längd – 3,0 eller 3,7 m

Bandets höjd – 5  eller 10 cm

Färger på pelare – Polerad krom, borstad krom, svart, blå, röd, vit, antracit

Tryck på bandet – Optional

Vikt (mobil) – ca 13 kg

Vikt bottenplatta (mobil) – ca 9 kg

Profilrör diameter – 83mm

Material rör – Aluminium

Material huva – Stål, rostfritt stål

Material vikt – Gjutjärn (gummerat)

Beltloc Bandlås – Optional

Band säkerhetsändstycke – Optional

4-vägs-beltsystem – Ja

Skyltning – Ja

NeXtrac kompatibel – Ja

Lämplig för utomhus – Ja

Avspärrning/Entrépartier
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NEXTRAC SAFETY
NexTrac® erbjuder många möjligheter – Från 
avspärrning av gångvägar och maskiner till 
flexibla rumsystem för kontor eller lager.
Fyllelement ger utrymme till varningstext som 
kan tryckas på banner eller dibondpanel.

Pelaren på 1,5 m, 2,0 m och 2,5 m kan kom-
pletteras med A4- eller A3-ramar och användas 
som informationstavla eller för vägledning.

NEXTRAC SHOP
Genom att kombinera Beltrac® Classic / 
Extend pelare med NEXtrac® Väggar, aluramar 
eller akrylskålar kan varorna presenteras i vänt- 
och / eller kassaområden.
NexTrac® erbjuder många möjligheter.

NEXTRAC WALL
NexTrac® erbjuder många möjligheter – Från 
fast installerade separeringsväggar till dörrar 
med eller utan nödutgångsfunktion.
Fyllelement ger utrymme till information, 
reklam eller varning som kan tryckas på banner 
eller dibondpanel.

Pelaren på 1,5 m, 2,0 m och 2,5 m kan kom-
pletteras med A4- eller A3-ramar och användas 
som informationstavla eller för vägledning.

Med NexTrac-systemet i kombination med 
pelare med magnetfot kan du även bygga en 
uppställningsplats för kundvagnar utan att du 
behöver borra i golvet. 

Beltrac® Classic/Extend pelare/pelare med hjul – 
höjd: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m

Beltrac® Crossbar Tvärregel –  
bredd: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m

Fyllning till tvärregel –  
Bannertyg, ESG*-säkerhetsglas

Fyllning till aluram – ESG*-säkerhetsglas

Beltrac® Classic/Extend pelare – höjd: 1,0 m, 
1,5 m, 2,0 m

Beltrac® Crossbar Tvärregel – bredd: 0,5 m, 
1,0 m, 1,5 m, 2,0 m

Varupresentationsvägg – höjd x bredd: 0,9 x 
1,0 eller 1,5 m; 1,8 x 0,7 m

Akrylskålar – diameter: 30 cm, 42 cm

Beltrac® Classic / Extend pelare/pelare med 
hjul – höjd: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m

Beltrac® Crossbar Tvärregel – bredd: 0,5 m, 
1,0 m, 1,5 m, 2,0 m

Nextrac® Slimframe: 1,5 x 0,5 m eller 1,5 x 
0,9 m

Fyllning till tvärregel – Bannertyg, ESG*-säker-
hetsglas

Fyllning till aluram – ESG*-säkerhetsglas

*ESG-säkerhetsglas – härdat glas,  VSG-säkerhetsglas – laminerat glas

Tillval - Alu-Dibond, akryl, VSG*-säkerhetsglas, skottsäkert material

Kompletterande tillbehör – Låscylinder, låsbygel, svängdörr, SmartGate, dekaler, magnetband, limfo-
lie, bottenplatta till fixering av magnetpelare.

Avspärrning/Entrépartier
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NEXTRAC Genom att kombinera Beltrac® Classic / Extend pelare med Beltrac® 
Crossbar tvärreglar med fyllelement som akrylglas, alu-dibond eller ban-
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QTRAC - KÖMANAGEMENTSYSTEM

Qtrac® är Viaguides avancerade system för kömanagement. Man kan 
välja i vilken omfattning man vill ha kontroll:

• Qtrac WQI – System för mätning av köer 
Genom mätning, utvärdering och prognostisering kan behovs-
baserad planering göras. 
Kundbeteendet vid incheckning eller i kassaområdet blir trans-
parent och planeringsbart 
Mätsensorn sitter diskret i en stolpe.

• Qtrac CF – Virtuell köledning 
Högre kundflöde och effektivare service som även uppfattas 
som sådan från dina kunder 
Systemet kan anpassas efter dina önskemål.

• Qtrac VR – Virtuellt kömanagementsystem 
Den virtuella köledningen löser upp den väntande kön. Kun-
den registrerar sig för önskad tjänst vid terminalen och får en 
biljett med personligt könummer, service och uppskattad vän-
tetid. Under tiden kan kunden vila, surfa på nätet eller shoppa.

• Qtrac QCC – Efterfrågan-baserad rengöring 
En taksensor fångar besökare anonymt med riktstyrd räkning. Om så 
önskas kan gästen även lämna feedback om renligheten. 
Genom utvärdering av frekvensen och kundens återkoppling kan 
städfrekvensen justeras efter behov.

För mer information läs gärna vår utförliga produktinformation och 
kontakta oss.
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Pekka Ritari
VD
Säljansvarig Region Syd -Skåne, Blekinge, Halland

( 08-594 309 32
* pekka.ritari@exactibutik.se

Åke Werlebäck
Marknadsföring
Säljansvarig Region Mellansverige - Stockholm, norra 
Mälardalen, Värmland

( 08-594 309 34
* ake.werleback@exactibutik.se

Lars-Erik Sjöberg
Ekonomi
Säljansvarig Region Nord - Stockholm och norr om 
Uppsala

( 08-594 309 33
* lars-erik.sjoberg@exactibutik.se 

Kontakta oss direkt eller ring till vår växel 08-594 309 30.

EXACT I BUTIK AB
Tallbacksgatan 11
SE-195 72 ROSERSBERG

Tel: +46 8 594 309 30 
Fax: +46 8 594 309 39

www.exactibutik.se
info@exactibutik.se

Team Rosersberg Team Skillingaryd




