Conformo
Floordisplays with stackable trays

Modules voor elk product
Conformo vloerdisplays stelt u naar wens samen met
stapelbare trays. Er zijn 7 varianten trays waaruit gekozen kan
worden, dus voor elk product is een passende optie beschikbaar.
De Conformo trays worden automatisch opgezet en verlijmd en na het stapelen
gekoppeld met één van de stapelsystemen. Zo ontstaat een betrouwbaar en
vormvast display dat qua eigenschappen vergelijkbaar is met een standaard
display met mantel en zelfdragende schappen, echter een aanzienlijk logistiek
voordeel oplevert. De Conformo trays zijn bovendien een materiaalbesparend
alternatief; ten opzichte van veel handvouw tray uitvoeringen wordt 20-25%
minder materiaal gebruikt.

Vereenvoudig het logistieke proces
en bespaar kosten

driezijdig open
met stapelnokken

éénzijdig open

éénzijdig open

met massieve

met kokers

kartonnen stroken

Conformo trays worden opgezet geleverd en kunnen in
vele gevallen zelfs al aan de lijn gevuld worden, waardoor displays met een gemixte inhoud efficiënt kunnen
worden samengesteld. Indien gewenst kan er tevens
bij productie van de trays gezorgd worden voor 100%
fulfillment. Doordat de (gevulde) trays ook geschikt zijn
voor tussenopslag, zorgt dit voor een besparing op:
•
Personeel
•
Transport
•
Handling
•
Verpakkingsmateriaal
•
Opslagkosten

CO2 besparing
Door de Conformo trays direct aan de lijn te vullen, wordt de
supply chain ingekort. De displayinhoud en lege trays worden niet meer separaat naar de copacker vervoerd en ook het
retour transport van de gevulde displays naar de producent
wordt hiermee bespaard. De CO2 besparing die dit oplevert en
de CO2 besparing door zeer efficiënt materiaalgebruik maken
de Conformo een maatschappelijk verantwoord alternatief.

Look & feel naar keuze
•
•
•

Standaard volvlak in 1 kleur naar keuze.
Als thema- of actiedisplay in full colour.
Decoratieve zijpanelen, topkaart en opvallende 3D elementen.

Retail approved
Conformo vloerdisplays voldoen aan de in de retail voorgeschreven logistieke richtlijnen. Kies er bijvoorbeeld
voor om de displays geleverd te krijgen op een eenmalige houten pallet, CHEP pallet en dolly, CC rolly of CC dolly.
De afmetingen van de Conformo zijn gebaseerd op Euro- en blokpallets en kunnen in allerlei samenstellingen
geplaatst worden door de brede en smalle facing te combineren op 1 pallet. Zo wordt alle ruimte optimaal benut!

Topview:
Mix & match modules met een brede
facing en een smalle facing en creëer
zo verschillende opstellingen.

Rolly
800 x 600 mm

Europallet
1200 x 800 mm

Chep houten UK pallet
1200 x 1000 mm

Dolly
600 x 400 mm

Houten pallet
600 x 400 mm
800 x 600 mm

Chep
600 x 400 mm

CHEP dolly

In één klik verbonden met CHEP display pallets
Bespaar op materiaal en co-packing. De Conformo trays worden
direct op een CHEP pallet of dolly gestapeld en met één klik stevig
en gemakkelijk verbonden. Kies voor het stapelsysteem met
kartonnen stroken, voorzien van speciale Blue-Click verbinding.
Dit levert u winst op in tijd, materiaal en logistieke eenvoud.
Wij adviseren u graag.

De voordelen:

Specificaties:
•

Brede Facing: 590 x 390 mm (buitenmaat)

•

Smalle Facing 390 x 590 mm (buitenmaat)

•

Hoogtematen tussen 150 tot 300 mm per module

•

Belastbaar tot wel 25 kg per module

•

Met of zonder topkaart

•

Druktechniek: offset, flexo en flexo high quality

•

FSC gecertificeerde materialen

•

Snelle levering

•

Vormvast en betrouwbaar

•

Samenstelling naar keuze

•

Vele opties voor communicatie

•

Materiaalbesparing

•

Volledig retail approved

•

Goedgekeurd als RAD (AH Display)
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