SLIM & SLIM XL - PRODUKTINFORMATION

Slim
Nu erbjuder vi dig en ny säljstimulerande
produkt: Två Big Franzén har

blivit Slim

Franzén, en vagn med två rymliga korgar
som tar obetydligt mer butiksutrymme än
en korg.
Tio stackade vagnar tar till exempel inte
större plats än drygt en meter gånger en
kundkorgs bredd.
Slim Franzén är en mästare på små ytor och
när du vill erbjuda bekvämlighet för kunder
som inte ska storhandla, men köpa mer än
vad som ryms i en korg.
I mindre butiker skapar ofta kundvagnar irritation. De är stora och svårmanövrerade, blockerar gångarna och är i vägen vid hyllorna.

Slim
För två Big korgar
Standard färger
Svart epoxy med svart handtag eller Zink
med svart handtag
Mått
Längd: 48 cm
Bredd: 36 cm
Höjd: 95 cm
Vikt: 7 Kg
Hjul: 7,5 cm Ø
Stackar längd
10 vagnar 115 cm
20 vagnar 190 cm
Leverans
Kartong 5 vagnar
Mått: 93x38x95 cm
Vikt: 35 kg
Volym: 0,34 m3

Slim XL
För två Giant eller
Super Big korgar.
Standard färger
Svart epoxy med svart hantag
Mått
Längd: 59 cm
Bredd: 40 cm
Höjd: 96 cm
Vikt: 8 Kg
Hjul: 7,5 cm Ø
Stackar längd
10 vagnar 150 cm
20 vagnar 250 cm
Leverans
Kartong 5 vagnar
Mått: 98x40x96 cm
Vikt: 41 kg
Volym: 0,38 m3

Slim XL
Som extra bärhjälp har vi den lilla smidiga
kundkorgsvagnen SlimXL. Den rymmer två
korgar. Eller om man vill en korg och en
ölback. Den stackar extra tätt och tar därför
mycket litet golvutrymme. SlimXL passar
både till SuperBig och jättekorgen Giant.
En kundvagn som passar perfekt i trånga
butiker och för äldre kunder som har svårt
att bära en fylld kundkorg.
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