I BØRNEHØJDE

Vogne i børnehøjde
De fleste har oplevet, hvordan indkøbsturen kan udvikle sig til et
mareridt. Børnene græder, kræver underholdning eller forsvinder
ned til hylden med slik – måske endda alle tre ting på samme
tur. Med indkøbsvogne tilpasset børnenes behov bliver det er
anderledes behagelig oplevelse for både børn og forældre.
Hvis man vil hjælpe børnefamilierne med at forvandle indkøbsturen fra
et nøje planlagt commando raid, som skal overstås hurtigst muligt, til en
hyggelig oplevelse med tid og lyst til impulskøb, skal de fysiske rammer
tilpasses børnenes behov. En alsidig flåde af kundevogne til de forskellige
aldersgrupper er en god investering.
Børnevognene skal modstå nysgerrige børns søgende
blikke og ivrige hænders konstante pillen, og derfor
skal den i sagens natur holde til en hel del slid fra
energiske poder.
Alle produkterne er designet meget slidstærkt,
men samtidig komfortable og udfordrende for
børnene. De overholder naturligvis gældende
normer på området og er grundigt afprøvet, så
der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved børnenes sikkerhed. Den store slidstyrke betyder
også, at børnevognene har lave driftsomkostninger.
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DR22 børnekundevogn
Miniudgaver af voksnes ting vækker ofte
børns interesse. Indkøbene med mor og
far bliver en leg med en ægte kundevogn i
børnestørelse.
Kurvens 22 liter kan rumme tilstrækkeligt
med varer, uden vognen bliver for tung. Er
der behov for hjælp til at holde retningen,
kan vognen leveres med flagstang, så mor
og far kan holde kursen.
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FUN MOBIL

Navnet siger alt – en sjov og smart børnebil kombineret med en regulær
varekurv på henholdsvis 80 og 130 liter. Begge vogne er med integreret
barnesæde og med mulighed for bundhylde på 130 liter udgaven. Med
FUN MOBIL er der således rigeligt med plads til at have børnene med på
indkøbsturen og samtidig have plads til alle sine indkøb.
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FUN CABRIO

Er du til fart og vind i håret, er FUN CABRIO lige noget for dig. I en sej racerbil
med friske farver bliver indkøbsturen forvandlet til et spændende grand prix
løb for alle raske piger og drenge. Mor og far sætter tempoet og retningen,
så vognens 80 eller 130 liter kurv også kan nå at blive fyldt med varer inden
målstregen nås ved kasselinien.

Farvernes signaler
En større undersøgelse fra Universitetet i Wien
har beskæftiget sig med børns farvepræferencer.
Undersøgelsen viste, at børn helt ned i 3-4 års
alderen har yndlingsfarver - især stærke, naturlige
farver. Undersøgelsen har lagt grund for Wanzls
design af børnevognene, hvor især Fun Cabrio er
meget farverig. Det er særligt en stærk rød farve,
der appellerer til børn, og undersøgelsen har derfor hjulpet Wanzl til at finde farvepaletten frem.
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KIDDO Klapvogn
Bliver benene trætte på de små, forkortes turen hurtigt og man
nåede måske ikke det hele. Med en KIDDO klapvogn sidder barnet
komfortabelt både ved inden- og udendørs ture. KIDDO er derfor
ideel til alle større butikker og til forlystelsesparker, lufthavne, museer etc. Klapvognen er konstrueret til krævende brug og er udstyret
med store, bløde hjul bagpå, der sikrer komfortabel kørsel på alle
typer underlag.
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Babystole
En komfortabel babystol med sele og god
liggeposition giver det bedste betingelser
for en behagelig og tryg indkøbstur også
med helt små børn. Babystole fås både
som enkelt- og tvillingestole i forskellige
farver og alle er fremstillet i vandafvisende og rengøringsvenlige materialer. Til
børn i skråstole findes desuden en særlig
holder, hvorpå kundens egen skråstol kan
fastspændes, så vognens kurv forbliver fri
til indkøbsvarene.
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Expedit står stærkt
Vi tilbyder vore kunder et bredt sortiment, der spænder over egenproducerede inventarsystemer, kundevogne,

kundeføring og salgsudstyr fra Wanzl
samt kassediske fra Pan Oston.

Expedit tilbyder
systemer til løsning af
nordisk detailhandels behov
for butiksinventar
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