POS
Каталог продукції

Version 14.06
Перед замовленням виробу проконсультуйтесь з менеджером ДБО (тел. 78-48-39)

Обладнання
для продажу цигарок

Прикассовый сигаретный диспенсер
Призначений для розміщення та продажу цигарок
в прикасовій зоні супермаркетів.
Артикул

Колір

9996-864-04

сірий

• Функціональні та технічні характеристики:
Кількість SKU на панелі
з сигаретним запасом:
48 фейсинга (4 полки х 12 пачок в ряд).
Сигаретний запас на полицях:
1, 2 і 3-тя полки - по 228 пачок кожна
(12 фейсинга x 19 пачок в ряд);
4-я полку - 180 пачок
(12 фейсинга x 15 пачок в ряд).
Всього запас: 864 пачки
Кількість SKU на кожній бічній панелі:
21 фейсинга (3 ряди x 7 пачок).
Кількість SKU на задній панелі:
28 фейсинга (2 ряди x 14 пачок).
На задній панелі під постером розміщені 3 додаткових ряди по 14 фейсинга кожен.
Змінна комунікація:
верхній лайт-бокс над передньою панеллю + постер на задній панелі.
підсвічування:
верхній лайт-бокс над передньою панеллю.
Габарити:
висота (H) - 2530 мм
(у т. ч. 805 мм - сигаретний модуль без балдахіна),
ширина (W) - 940 мм,
глибина (D) - 625 мм.
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BACKWALL «Econom»
Призначений для розміщення та продажу цигарок

Артикул

Колір

9990-664-13

RAL 9006

• Функціональні та технічні характеристики:
лайтбокс
- Біла LED підсвічування
- Розміщення змінної вставки
полки
- Усі полиці з пушерной системою подачі пачок
- Усі полки невидвіжним
Місткість
- 11 рядів х 12 SKU (12 пачок / слот)
- Загальний запас - 132 SKU, 1584 KS пачки
Розміщення
- Підлогове
Габаритні розміри (мм):
- Висота 2245 мм
- Ширина 788 мм
- Глибина 362 мм
колір
- RAL 9006
матеріали
- Метал, пластик
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КБ ТСР
Тумби сигатетні підприлавочні,
для розміщення та подаж цигарок
Артикул

Колір

9987-329-13

9001

9988-719-13

9001

9987-329-13

9001

КБ ТСР 4х7 Тумба сигаретна (арт. 9987-329-13)
4 полки х 7 SKU (13 пачек/слот). Загальний запас – 28 SKU, 364 KS пачки
Полки с пушерною системою подачи пачок, дротяними розділювачами,
виїздні
Розміщення - напольне. Товарний запас закривається ролетою на ключ
Габарити виробу: - 590х490х460 мм. (висота х ширина х глубина)
Матеріали: каркас - ЛДСП 18мм, сіра 112
полки - метал 0,8мм - порошкове покриття RAL 9006; дріт ф2,5; 4мм покриття цинк
Роллета - профіль декоративний Е23 (Rexay) - сірий металік
Упаковка: стреч-плівка, гофрокороб
КБ ТСР 4х6 Тумба сигаретна (арт. 9988-719-13)
- 4 полки х 6 SKU (12 пачек/слот). Загальний запас – 24 SKU, 288 KS пачки
Полки с пушерною системою подачи пачок, дротяними розділювачами,
виїздні
Розміщення - напольне. Товарний запас закривається ролетою на ключ
Габарити виробу: - 550х450х430 мм. (висота х ширина х глубина)
Матеріали: каркас - ЛДСП 18мм, сіра 112;
полки - метал 0,8мм - порошкове покриття RAL 9006; дріт ф2,5; 4мм покриття цинк
Роллета - профіль декоративний Е23 (Rexay) - сірий металік
Упаковка: стреч-плівка, гофрокороб
КБ ТСР 5х7 Тумба сигаретна (арт. 9987-329-13)
- 5 полиць х 7 SKU (13 пачек/слот). Загальний запас – 35 SKU, 455 KS
пачки
Полки с пушерною системою подачи пачок, дротяними розділювачами,
виїздні
Розміщення - напольне. Товарний запас закривається ролетою на ключ
Габарити виробу: - 590х490х460 мм. (висота х ширина х глубина)
Матеріали: каркас - ЛДСП 18мм, сіра 112
полки - метал 0,8мм - порошкове покриття RAL 9006; дріт ф2,5; 4мм покриття цинк
Роллета - профіль декоративний Е23 (Rexay) - сірий металік
Упаковка: стреч-плівка, гофрокороб
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Палетне обладнання

KK 34
Стелаж півпалетний універсальний
для виставлення та продажу напоїв (соки, мін.вода, пиво і т.п.)
Артикул

Колір

9987-213-13

зелений

9987-970-13

синій

• Складові:
полка - 4 шт.; основа під полку - 4 шт.; підкладка - 4 шт.; стійка - 12 шт.; стійка для топера - 2 шт.; ніжка - 4 шт.;
топер - 1 шт.; цінникотримач Н=39мм, L=650 мм - 8 шт.; цінникотримач Н=39мм, L=450 мм - 8 шт.;
• Габарити виробу:
1940х805х600 мм. (висота х ширина х глубина); внутрішні розміри кожної полки (рабоча площа): 520х725 мм.
• Матеріали:
полки формованні, матеріал - полістирол 3мм, колір зелений
основа під полку - металева рамка з стальних труб 20х20
підкладка між металевою рамою і формованою полкою - пластик товщиною 1,5-2мм
стійки, стійки для топера, ніжки - металічна труба ф 25 мм
топер двохсторонній - основа з ПВХ вспінений 3мм з кишенею (ПВХ прозорий 1мм)
для змінного постера А3 формату
цінникотримачі - DBR 39
покраска металевих елементів (рамок, стійок, ніжок) - порошкове покриття RAL 6029.
• Упаковка з 3х коробок: стреч-плівка, гофрокороб
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KK 35
Стелаж палетний універсальний
для виставлення та продажу напоїв (соки, мін.вода, пиво і т.п.)
Артикул

Колір

9987-217-13

зелений

9987-969-13

синій

• Складові:
полка - 4 шт.; основа під полку - 4 шт.; підкладка - 4 шт.; стійка - 12 шт.; стійка для топера - 2 шт.; ніжка - 4 шт.;
топер - 1 шт.; цінникотримач Н=39мм, L=650 мм - 8 шт.; цінникотримач Н=39мм, L=1015 мм - 8 шт.;
• Габарити виробу:
1940х1235х805 мм. (висота х ширина х глубина); внутрішні розміри кожної полки (рабоча площа): 725х1155 мм.
• Матеріали:
полки формованні, матеріал - полістирол 3мм, колір зелений (синій)
основа під полку - металева рамка з стальних труб 20х20
підкладка між металевою рамою і формованою полкою - пластик товщиною 1,5-2мм
стійки, стійки для топера, ніжки - металічна труба ф 25 мм
топер двохсторонній - основа з ПВХ вспінений 3мм з кишенею (ПВХ прозорий
1мм) для змінного постера А3 формату
цінникотримачі - DBR 39
покраска металевих елементів (рамок, стійок, ніжок) - порошкове покриття
RAL 6029. (5002)
• Упаковка з 3х коробок: стреч-плівка, гофрокороб
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КК 43
Стелаж палетний «Акційна гірка»

Артикул

Колір

9987-870-13

-

• Складові:
полка - 4 шт.; основа - 1 шт.; стійка - 15 шт.; бар’єр - 12 шт.
• Габарити виробу:
1344х1200х800 мм. (висота х ширина х глубина)
• Матеріали:
полки - ЛДСП Горіх Еkko D2251 PR
основа - металева рама з труб 40x40; 40х20; - порошкове покриття RAL 9006
стійки - труба ф 25 мм; - порошкове покриття хром PE/P-01-1-ME159SG
бар’єр - дріт ф 3; 4; 5 мм; - покриття цинк
• Упаковка:
стреч-плівка, гофрокороб 245х1235х820 мм
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ME EREC
Стелаж палетний універсальний
для виставлення та продажу напоїв
Артикул

Колір

9987-911-13

синій

• Складові:
полка - 3 шт.; підкладка - 3 шт.; стійка - 8 шт.; ніжка - 4 шт.;
цінникотримач Н=39мм, L=650 мм - 6 шт.; цінникотримач Н=39мм, L=1015
мм - 6 шт.;
• Габарити виробу:
1005х1235х805 мм. (висота х ширина х глубина); внутрішні розміри кожної
полки (рабоча площа): 725х1155 мм.
• Матеріали:
полки формованні, матеріал - полістирол 3мм, колір голубий Pantone 3005
підкладка - МДФ 18 мм
стійки, ніжки - металічна труба ф 25 мм
цінникотримачі - DBR 39
покраска металевих елементів - порошкове покриття RAL 9006
• Упаковка з 3х коробок: стреч-плівка, гофрокороб
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ME EREC2
Стелаж півпалетний універсальний
для виставлення та продажу напоїв
Артикул

Колір

9987-912-13

синій

• Складові:
полка - 3 шт.; підкладка - 3 шт.; стійка - 8 шт.; ніжка - 4 шт.;
цінникотримач Н=39мм, L=450 мм - 6 шт.; цінникотримач Н=39мм, L=653
мм - 6 шт.;
• Габарити виробу:
1005х805х600 мм. (висота х ширина х глубина); внутрішні розміри кожної
полки (рабоча площа): 525х730 мм.
• Матеріали:
полки формованні, матеріал - полістирол 3мм, колір голубий Pantone 3005
підкладка - МДФ 18 мм
стійки, ніжки - металічна труба ф 25 мм
цінникотримачі - DBR 39
покраска металевих елементів - порошкове покриття RAL 9006
• Упаковка з 3х коробок: стреч-плівка, гофрокороб

11

www.modern-expo.com

Стійки, вітрини

VR ST
Стійка «Акційна корзина»

Артикул

Колір

9987-371-13

2008

Стійка-корзина -призначена для проведення акційних продаж.
Мобільна, регульоване по глубині дно, топер, на передній частині кишеня під
буклети ф.А4. Зовнішня поверхня (шестигранник) та топер - забрендовані -напис “Акція”
• Габарити виробу:
1295х505х585 мм. (висота х ширина х глубина)
915х505х585 мм. - без топера
• Матеріали:
Метал листовий 0,8; 1,5 мм - порошкове покриття RAL 2008
Композиційна панель (Екобонд) 3мм.
ПЕТ-G 1, 2 мм
УФ друк, Оракал
Упаковка: стреч-плівка, гофрокороб 920х635х550 мм
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BB TR1
Стійка дротяна

Артикул

Колір

9987-311-13

9016

Функціональні та технічні характеристики:
5 полок с цінникотримачами Н39;
топер з брендуванням (друк на ПВХ).
регулювання полок по висоті встановлення
Матеріали:
дріт ф 3; 4; 6мм;
труба 30х20; 20х20 мм;
пластик - ПВХ вспененный 2 мм;
порошкове покриття RAL 9016 білий
Габарити виробу:
1975х325х450 мм. (висота х ширина х глибина)
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BB TR2
Стійка дротяна

Артикул

Колір

9987-311-13

9016

Функціональні та технічні характеристики
5 полок с цінникотримачами Н39;
топер з брендуванням (друк на ПВХ).
регулювання полок по висоті встановлення
Матеріали:
дріт ф 3; 4; 6мм;
труба 30х20; 20х20 мм;
пластик - ПВХ вспененный 2 мм;
порошкове покриття RAL 9016 білий
Габарити виробу:
1975х626х450 мм. (висота х ширина х глубина)

15

www.modern-expo.com

GL RS1
Стійка надхолодильна

Артикул

Колір

9987-701-13

6029

Стійка надхолодильна -призначена для виставлення та продажу соків,
напоїв та інших товарів (кросс-категорія)
• Складові:
Зварний каркас, регульовані ніжки, металеві полки (2шт),
боковини 690х245 (2шт), топер (245х514)
Боковини та топер забрендовані
(при замовленні макет друку узгоджувати з клієнтом)
• Габарити виробу:
2050х516х490 мм. (висота х ширина х глубина)
• Матеріали:
Метал листовий 0,8; труба 40х20, 20х20; дріт ф6мм
ПВХ вспінений 3мм
Покраска металевих елементів - порошкове покриття RAL 6029
Упаковка: стреч-плівка, гофрокартон
(при замовленні макет друку узгоджувати з клієнтом)
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ME VT2
Вітрина скляна

Артикул

Колір

9987-955-13

-

Вітрина скляна -призначена для виставлення та продажі товарів.
В нижній частині тумба для запаса товару, закривається на ключ.
В середній частині - скляна вітрина (3 скляні полки), закривається на ключ
У верхній частині - несвітловий балдахін (забрендований)
• Габарити виробу:
2200х800х600 мм. (висота х ширина х глубина)
• Матеріали:
Профіль алюмінієвий SARAY 25*25 мм (2578)
Профіль алюмінієвий SARAY 40*16 мм (2576)
ЛДСП сіра U112PE 18мм; біла 101 SM 10 мм
Скло 5 мм
УФ друк, Оракал
Постачається в розібраному стані
Упаковка з 3х коробок: стреч-плівка, гофрокартон, ДСП рядове 16 мм
Габати коробок: 125х810х630; 65х1455х975; 60х2240х210
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SS.ST 01
Стійка 2100 (Service)

Артикул

Колір

9988-479-13

9016

• Складові:
основа - 1шт.; полка - 6шт.; боковини - 2шт.; топер - 1шт.
боковини (1820х280) та топер (250х540) - забрендовані (друк, оракал)
• Габарити виробу:
12100х545х500 мм. (висота х ширина х глубина);
внутрішні розміри кожної полки (рабоча площа): 515х350 мм.
• Матеріали:
метал 0,8 мм;
дріт ф 3; 4; 6мм;
труба 40х20; 20х20 мм;
пластик - ПВХ вспенений 2 мм;
порошкове покриття RAL 9016 білий
Упаковка:
стреч-плівка, гофрокартон
(при замовленні макет друку узгоджувати з клієнтом)
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SS.ST 02
Стійка 2100 (Service eko)

Артикул

Колір

9988-480-13

9016

• Складові:
основа - 1шт.; полка - 6шт.; топер - 1шт.
топер (250х545) - забрендований (друк, оракал)
• Габарити виробу:
2100х545х500 мм. (висота х ширина х глубина);
внутрішні розміри кожної полки (рабоча площа): 515х350 мм.
• Матеріали:
метал 0,8 мм;
дріт ф 3; 4; 6мм;
труба 40х20; 20х20 мм;
пластик - ПВХ вспенений 2 мм;
порошкове покриття RAL 9016 білий
Упаковка:
стреч-плівка, гофрокартон
(при замовленні макет друку узгоджувати з клієнтом)
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SS.ST 11
Стійка 1930 (Service)

Артикул

Колір

9988-481-13

9016

• Складові:
основа - 1шт.; полка - 6шт.; боковини - 2шт.; топер - 1шт.
боковини (1630х190) та топер (250х460) - забрендовані (друк, оракал)
• Габарити виробу:
1930х470х328 мм. (висота х ширина х глубина);
внутрішні розміри кожної полки (рабоча площа): 405х315 мм.
• Матеріали:
метал 0,8 мм;
дріт ф 3; 4; 6мм;
труба 40х20; 20х20 мм;
пластик - ПВХ вспенений 2 мм;
порошкове покриття RAL 9016 білий
Упаковка:
стреч-плівка, гофрокартон
(при замовленні макет друку узгоджувати з клієнтом)
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SS.ST 12
Стійка 1930 (Service eko)

Артикул

Колір

9988-482-13

9016

• Складові:
основа - 1шт.; полка - 6шт.; топер - 1шт.
топер (250х460) - забрендований (друк, оракал)
• Габарити виробу:
1930х470х328 мм. (висота х ширина х глубина);
внутрішні розміри кожної полки (рабоча площа): 405х315 мм.
• Матеріали:
метал 0,8 мм;
дріт ф 3; 4; 6мм;
труба 40х20; 20х20 мм;
пластик - ПВХ вспенений 2 мм;
порошкове покриття RAL 9016 білий
Упаковка:
стреч-плівка, гофрокартон
(при замовленні макет друку узгоджувати з клієнтом)
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VSR_SKL
Стенд напольний

Артикул

Колір

9988-778-13

1018/9006

• Складові:
основа - 1шт.; верхня секція - 1шт.; полка - 1шт; вішак одинарний l=400 мм 36 шт;
цінникотримач VH52 le0 050 pa50/200 L=50мм - 36шт
• Габарити виробу:
2030х470х480 мм. (висота х ширина х глубина);
• Матеріали:
метал 0,8; 1,5 мм;
дріт ф 4; 5; 6мм;
труба 20х20 мм;
порошкове покриття RAL 1018 (перфоровані стінки)/ RAL 9006
Упаковка:
стреч-плівка, гофрокартон
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Інше

VTR DNZ 00
Дисплей навісний

Артикул

Колір

9987-226-13

9001

Матеріали:
дріт ф 4; 5мм;
порошкове покриття RAL 9001
Габарити виробу:
485х187х210 мм. (висота х ширина х глубина)
Упаковка: по 6 шт., стреч-плівка,
гофрокороб 245х630х270 мм
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VTR DPZ 00
Дисплей підвісний

Артикул

Колір

9987-234-13

9001

Матеріали:
дріт ф 4; 5мм;
порошкове покриття RAL 9001
Габарити виробу:
675х130х150 мм. (висота х ширина х глубина)
Упаковка: по 8 шт., стреч-плівка,
гофрокороб 180х780х560 мм
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VTR KNZ 00
Корзина навісна

Артикул

Колір

9987-227-13

9001

Матеріали:
дріт ф 2,5; 4мм;
порошкове покриття RAL 9001
Габарити виробу:
85х505х190 мм. (висота х ширина х глубина)
Упаковка: по 6 шт., стреч-плівка,
гофрокороб 185х540х520 мм
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SS.SN 01
Сітка навісна (3 полки)

Артикул

Колір

9988-461-13

9016

Складові:
Основа - 1шт., полка дротяна - 3шт.; струбцина - 2шт.
топер з брендуванням (друк) - 1шт.
Матеріали:
дріт ф 4; 6мм;
метал 2,5мм;
пластик - ПВХ вспінений 2 мм;
порошкове покриття RAL 9016 білий
друк, Оракал
Габарити виробу:
950х600х310 мм. (висота х ширина х глибина)
Упаковка: стреч-плівка, гофрокартон
(при замовленні макет друку узгоджувати з клієнтом)
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