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KUNDVAGNSGARAGE
MED SPECIALGLAS

FLER  
KUNDKORGAR
I ÅTERVUNNET 

MATERIAL;
FINNS 
ÄVEN I

COMPACT PLUS 90 L
Mindre kundvagnar ligger i tiden 

och är ett bra komplement till stora 
kundvagnar i stora butiker.

Våra lösningar är nyckeln
till en lönande butik

MOBILHÅLLARE
LIFE TEC EASY

JUNIOR QPC

SCAN 3 OCH 
SCAN 3 BASE 90 L

VOLYMVAGN MAX
MED HANDTAG
FÖR KORGAR I 
3 STORLEKAR

JUNIOR MED 
KORG

NYA LÖSNINGAR FÖR 
EXPONERING I 

BAKAVDELNINGAR
FRÅN  ÅRETS



Vi har kundvagnar i alla storlekar 
som passar den mindre butiken så väl som 
stormarknaden. Det finns även modeller 
som är anpassade till själv scanning eller 
som är bekväma just för äldre kunder. 

De flesta av våra kundvagnar kan utrus
tas med olika tillbehör som ergo nomiska 
handtag, display med butikskarta eller 
reklamtryck, lås, plastlister och hörnskydd, 
låshjul, backhållare, barnstol och färsk
varuavsiljare. 

Vi har i vårt sortiment olika typer av 
specialvagnar som bilkund
vagnar, barnkundvagn, kundvagn för 
rullstol, syskon och tvillingvagnar. 

Dessa underlättar shoppingen för kun
der med barn, äldre och funktionshin
drade.



Utöver standard handtag & lås erbjuder vi 

ergonomiska Ovalyhandtag som kan fås med display, 

lås och tryck i handtaget som tillval.

Det ergonomiska handaget RelaXT med inbyggd
myntkassett levereras nu i fyra olika modeller
 stor display
 ingen display, 2 scannerhållare
 scannerhållare vänster och display i mitten
 scannerhållare höger och display vänster.
Ytterligare tillbehör är förstoringsglas samt mugghållare 
och mobiltelefonhållare som passar i scannerhållaren. 

Vi har även ett brett sortiment av lager-/plockvagnar 
för fackhandel, dagligvaruhandel och lager, både för lättare och 
tyngre gods.



Vi har i vårt sortiment en mängd kundkorgar 
för olika tillfällen: Rullkorgar på hjul med två praktiska 
handtag med volym 32 l, 54 l och 80 l, den mindre 
kundkorgen Perfumery 12 l. Vår egen kundkorg Ali
cante med 31 l finns nu också som modell eco i åter
vunnet material och som konsumentkorg.

Kundkorgsvagnar kan också användas för plockning.

Vår praktiska kundkorgshiss Easylift kan hjälpa till att 
lyfta fyllda och tunga rullkorgar.

Motoriserad rangering av kundvagnar sparar både peng
ar och dina anställdas ryggar. QuicKart kundvagnsdragare är ett 
ekonomiskt alternativ till manuell rangering.  

Smart Wheel vagnkontroll skapar ordning i er 
kundvagnspark, gör det svårt att stjäla kundvagnarna och 
reducerar skadegörelsen till ett minimum.

PERMITTER ANTENN
Hjulet låser sig och låses upp exakt där 
kabeln, med tät väderbeständig dubbeliso-
lering, byggs in i marken under parkerings-
ytan.

UPPLÅSNINGSZON
Ligger bakom låszonen. När man drar kundvagnen bakåt 
låser Smart Wheel upp sig och kunden kan köra vagnen 
som vanligt igen.

LÅSZON
Frekvensen på den digitala signal som gör att hjulet låser sig kan ställas 
in så att den tas emot av alla kundvagnar inom en viss radie från den 
nedgrävda antennen.

CARTKEY
Hjulen kan låsas upp snabbt och 
enkelt utan lyft och utan 
problem genom att trycka på 
knappen på denna CartKey.

SMARTWHEEL
När kundvagnen kommer fram 
till gränsen skickas en signal till 
hjulet som gör att det gradvis 
låser sig. 

+WHEEL
Detta lite mer robusta system 
med två låsbara hjul är utformat 
med tanke på de mest ihärdiga 
kundvagnstjuvarna. Hjulen är i 
standardstorlek, passas så gott 
som alla kundvagnar och kan 
installeras på plats eller i fabrik.



Vi erbjuder kundvagnsgarage från bland annat  

AlKuTec och FI.MA. Garagen går att få i olika bredder och längder, 

och det går att anpassa dem efter er butiksprofil. Det finns tillbehör 

som papperskorgar och belysning.

FI.MAs kundvagnsgarage behöver ofta ingen bygglov, då de är 

flyttbara genom sin unika konstruktion med bottenplatta.

Vi erbjuder även smidiga uppställningsplatser 

anpassade för olika kundvagnar med tydlig märkning om vilken 

kundvagn som passar var, för ordning i kundvagnsparken. Man 

kan också kombinera detta med färgkodade lås.

Med exponeringskorgar kan du pre
sentera dina färskvaror både hygieniskt och snyggt. 
Korgarna finns i många olika utföranden för att 
passa just din butik och din existerande display. 

Våra delikorgar möjliggör ventilation och dränering 
vilket ökar de exponerade produkternas hållbarhet 
och ger lägre svinn. Dessutom är korgarna 
maskindiskbara.

Exponeringskorgar i naturmaterial är det första va
let om du vill lyfta fram att du tar ansvar för miljön.

Ett 1radigt 
kundvagnsgarage
är lösningen när 
man har begränsat
ytrymme.



Vi har påkörningsskydd från McCue. Påkörningsskydd 
i plast absorberar stötarna utan att spricka eftersom den är flexibel 
och mjuk. Höljet i plast dämpar stötar genom att leda bort rörelse
energin från inredning och väggar. 
Det finns påkörningsskydd för golvmontering, för kyl/frysmöbler, 
diskar, väggar, hörnskydd samt för lager och utomhus. Golvmonte
ring med patenterat stötabsorberande fästsystem. 
McCue:s Påkörningsskydd förhöjer det estetiska uttrycket i din butik.

Våra hyllsystem från Artinox finns i rostfritt stål eller 
med hyllor i PP. Stabilisering av strukturen sker automatiskt 
i samband med belastningen; utrymmet utnyttjas maximalt. 
Snabb och enkel montering p.g.a. ett patenterat självblocke
rande fästsystem. Skruvar och verktyg behövs ej.

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

Hyllsystemet är särskilt lämpligt 
för användning i vanlig butiksmiljö 
men även på lager och i kylrum.

personlyft   Vi har 
utrustning för arbetshöjd på 
2,9 m och 5,6 m.



Vi utrustar detaljhandeln!

EXACT I BUTIK AB
Tallbacksgatan 11G
195 72 ROSERSBERG

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

www.exactibutik.se
info@exactibutik.se

Vi har ett bra urval med inköpskorgar som kan 
säljas till kunder som vill har sina egna korgar.

Till e-handel har vi backar på 90 l volym, fällbara 
backar på 45 l volym samt specialdesignade plockvagnar.

Butikstillbehör  Hygien och städning, termo
produkter, rullburar, klädskåp, brödtång m.m.

¢ KUNDVAGNAR & TILLBEHÖR
¢ SPECIALVAGNAR
¢ LÅS & HANDTAG
¢ LAGER & PLOCKVAGNAR
¢ KUNDKORGAR
¢ VAGNKONTROLL / RANGERING
¢ GARAGE & UPPSTÄLLNING
¢ EXPONERINGSKORGAR

¢ GODSHANTERING / PERSONLYFT
¢ HYLLSYSTEM
¢ PÅKÖRNINGSSKYDD
¢ INKÖPSKORGAR & EHANDEL
¢ KOMMUNIKATION
¢ BUTIKSTILLBEHÖR
¢ AVSPÄRRNING

VIAGUIDEs lösningar för avspärrning med av
delare för entrépartier och informationssystem är av hög 
kvalité och lång hållbarhet. Systemen är så anpassnings
bara att nästan alla kundspecifika krav kan uppfyllas.


