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I denna broschyr hittar ni delar av vårat 
breda sortiment av exponeringsprodukter

Pr
od

uk
tf

ol
de

r E
xp

on
er

in
g



FRUKT OCH GRÖNT

                                                             All vår träexponering tillverkas av:
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FRUKT & GRÖNTBORD MED DUBBEL LUTNING
Frukt & Gröntbordet med dubbel lutning �nns i storleken Helpall 1200x800mm. Konstruktionen är på hjul och är 
färdigmonterad, redo att köras direkt ut i butik. I denna artikel ingår prismärkningsskena i plåt som även fungerar som ett 
stötskydd. På prismärkningsskenan sitter en 76mm hög svart hyllkantslist. Det lutande locket är gjort i svart formplywood 
som är stabilt och enkelt att hålla rent. I framkant sitter ett vändbart (H=280 eller 220mm) 4mm rasskydd som är 
1200x280x220mm. Som tillbehör �nns en överhylla som �xeras med metallfästen på baksidan och är reglerbar i höjdled.
Överhyllan är gjord i svart formplywood. I framkant sittter en prismärkningsskena i plåt med svart hyllkantslist i höjden 39mm.
Bordet och överhyllan �nns som standard i färgerna: svart, rött, vitt, brunt eller grönt.  Andra färger på pallkragarna och 
beslagen går att få mot en tilläggskostnad. Det går även att få tryckta träkragar med valfri loga, “Kivik” lådor i trä eller 
Frukt & Grönt korgar (svarta eller bruna) i livsmedelsgodkänd konstrotting som ytterligare tillval.
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Frukt & Gröntbord med dubbel lutning 1200x80mm med 
banantråg för exponering av bananer. Banantråget säljes 
separat och har måtten 600x400mm
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EXPONERING POTATIS/LÖK
Exponering i tre delar på hjul, varav dom främre är låsbara. Alla delar är färdigmonterade och är bara att rulla in i butiken. 
LED-belysningen kopplas in med en stickkontakt. Finns i färgerna: svart eller brun. Röd och vit går att få utan frästa kragar.
För den mindre butiken �nns Potatis ”mini” vilket är en ”Lök” fast med 2 fack och hyllor i stället för spjut för påspotatis.

LÖSPOTATIS
Låda för bakpotatis med fräst krage  ”BAKPOTATIS” 
och skylthållare. Rostfri sil för potatis med en 
utdragbar låda under för skräp/jord. 2st 300mm 
hyllplan inkl. prismärkningsskena och LED-belysning. 
Knytpåshållare, A4 svart träram för prismärkning 
av potatisen.
B = 845/1045mm, H = 2000mm, D = 500/1100mm

LÖK
3st fack för gul, röd och vitlök inkl. 
LED-belysning och skylthållare. 
Fräst krage ”LÖK”. 3st spjutskenor 
inkl. 18st 150mm dubbelspjut och 
skylthållare. Utdragbar låda 
under för skal.
B = 900mm, H = 2000mm, D = 600mm

PÅSPOTATIS
Fräst krage ”POTATIS”. 5st hyllplan 50cm 
inkl. LED-belysning och prismärknings-
skenor. 1 hyllplan är lutande med rasskydd 
för exponering av sötpotatis. Samtliga 
hyllplan går att ställa till rak eller lutad.
B = 900mm, H = 2000mm, D = 600mm
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POTATIS MINI
Ett alternativ för den
mindre butiken eller 
om man inte använder
sig av hiss för löspotatis.

Fräst krage ”POTATIS”. 
3st hyllplan 200mm djupa. 
Prismärkningsskenor 
inkl. hyllkantslister ingår 

B = 900mm 
H = 2000mm 
D = 600mm



Brödexponering
Brödexponeringen �nns i två olika modeller. En högre som oftast ställs mot vägg i butiken och en lägre modell för exponering 
på golvet/torget.  I toppen av exponeringen sitter en bräda med tryck ”BRÖD” På den högre exponeringen sitter det fem hyllor 
(600-500-500-500-500mm) och på den lägre sitter det fyra hyllor (600-500-500-400mm). Extra hyllor går att beställa vid behov. 
Standardfärgerna är: svart, rött, vitt, brunt eller grönt. Andra färger går att få mot en tilläggskostnad. Konstruktionen 
är färdigmonterad på hjul (4 hjul 90cm bred, 6 hjul 180/248cm bred) för att kunna köras direkt ut i butik. 
-Brödexponering 2000/1600x2480/1800/900x600mm inkluderar tryck på toppbräda (Bröd), LED-belysning, 
prismärkningsskenor med 39mm hyllkantslist och rasskydd i 2mm PET.
-Brödexponering med dörrar 2000/1600x900x600mm inkluderar tryck på toppbräda (Bröd), LED-belysning, 
prismärkningsskenor med 39mm hyllkantslist och rasskydd i 2mm PET.

Brödexponering 2480x1600x600mm, svart. Brödexponering 1800x2000x600mm, brun. 

Brödexponering 2000x900x600mm, brun. 
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Brödexponering med dörrar 2000x900x600mm, brun. 
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Träpanel
Robust svartmålad träpanel som levereras inklusive: foder, reglar och underlist.
Sektionerna har måttet 2000x850mm men går att få i lägre höjder om måttet mellan tak och exponering understiger 850mm.
Artikel nr. 246P200.

TRÄPANEL
Skapa en inramad helhetskänsla med att montera träpaneler i utrymmet mellan tak och exponering eller
kyl/frysskåp. Fungerar även perfekt att sätta upp avdelningsskyltar högt upp för bättre överblick för kunderna.

Använd hänvisningsskyltar för att leda kunderna rätt i butiken.
Storleken på skylten är 1180x390mm



PALLEXPONERING MED LUTANDE ÖVERHYLLA

LUTANDE HALVPALL

LUTANDE 60x120

LUTANDE 60x160

RASSKYDD 

YTBEHANDLNING

FAKTA:

Målade

600x1600mm för 4 lådor

4x800/1200x280x220mm

600x1200mm för 3 lådor
600x800mm för 2 lådor

Som standard �nns den lutande pallexponeringen i måtten 600x800, 600x1200 och 600x1600mm. Konstruktionen är på hjul 
och  är färdigmonterad för att kunna köras direkt ut i butiken. Standardfärgerna är svart, rött, vitt , grönt eller brunt. Andra färger 
på pallkragarna och beslagen går att få mot en tilläggskostnad.

Som tillbehör �nns Frukt & Grönt korgar i svart 
rottingimitation som är livsmedelsgodkända och 
maskindiskbara i upp till 95 grader. 
Storlekarna: 600x400x180mm och 400x300x180mm. 
Vi har även Kiviklådor i trä i storlekarna: 600x400x160mm, 
400x300x160mm och 400x300x85mm.

DELIEXPO
Skapa maxpuls med denna träexponering. Svart trälåda med underrede, lådan är avtagbar.
Lådans mått är: B = 600mm, D = 300mm, H = 160mm. Totalhöjden är 560mm.
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KASSAAVSKILJARE
Kassaavskiljaren består av hjulunderrede med 4st låsbara hjul, botten/lock, tre stycken träkragar samt en trådkrage i måttet
400x1200mm. Standardfärgerna är: svart, rött, vitt, brunt eller grönt. Andra färger på pallkragen och beslagen går att få mot 
en tilläggskostnad.

EXPONERINGSHYLLOR PALLEXPO
Exponeringshyllorna �nns för helpall och halvpall. Stagen sticks ner under en krage och hyllan och trådkragen ställs på stagen.
Hyllorna kan ställas i mitten eller i bakkant av exponeringen. Höjden är 570mm från fästet (-190mm/krage).
Mått helpallhylla = 400x1200mm, halvpall = 600x400mm
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ISDISK
Exponeringsbord på hjul med rostfri isinsats.
Isinsatsen har ett dropprör genom vilket vattnet rinner ner i en 20L dunk. Handtag i isinsatsen gör det lätt att lyfta den för 
att  tömma dunken. Djupen på insatserna är 120mm. Isdisken �nns i storlekarna halvpall: L = 800mm, B = 600mm, 
H (med 3st kragar) = 720mm, eller kvartspall i måtten: L = 600cm, B = 400mm, H (med 3st kragar) = 720mm. Standardfärgerna 
är: svart, rött, vitt, brunt eller grönt. Andra färger på pallkragen och beslagen går att få mot en tilläggskostnad.

Isdisk kvartspall brunbets.
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Isdisk halvpall svart.



TRÄLÅDOR KIVIK / TRÄTUNNOR
Kiviklådor i trä för att exponera på ett snyggare sätt än mot vanliga gråbackar i lutande exponeringar eller för golvstående
exponering. Storleken 600x400x160mm motsvarar en helback och 400x300x160mm eller 400x300x85mm en halvback. 
Standardfärgerna på lådorna är: svart, rött, vitt, brunt eller grönt. Andra färger går att få mot en tilläggskostnad. 

TRÄLÅDA KIVIK STOR

TRÄLÅDA KIVIK LITEN

TRÄTUNNA

FAKTA:

H = 770mm, D = 470mm

400x300x160mm
600x400x160mm
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TRÄLÅDA KIVIK LITEN LÅG 400x300x85mm

www. .se

Tel: 08 - 26 21 00, info@butikspro�l.se 
Ranhammarsvägen 15B, Box 11165, 161 11 BROMMA

Trätunnan har ett hjulunderrede vilket gör den lätt att �ytta vid städning. I tunnan sitter en bottenplatta 220mm från ovankant. 



TRÄLÅDOR
Svartmålade trälådor. Finns med raka fötter för att ställa i botten vid högre exponering. Lutande fötter för att ställa i 
vinkel under till exempel en delidisk och utan fötter för exponering på golv eller disk.

TRÄLÅDA PLAN

TRÄLÅDA MED LUTAD FOT

TRÄLÅDA MED RAK FOT

FAKTA:

460x370x240mm
460x370x240mm
460x370x240mm
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SPÅRPANEL
Ta vara på era ”döda” ytor i butiken! Spårpanelsskivorna är enkla att häkta på inredningen vilket gör att det inte behövs 
några monteringskostnader! Skivorna är 1055mm höga.
Vi lagerhåller ett antal produkter som kan användas på spårpanelen för ökad försäljning.

Expokorg med korgring
stor, liten eller baguettekorg

Spårpanelsskiva för gavelsida. 1 eller 2 skivor. 
Mått B = 405mm, H = 1055mm

Spårpanelsskiva för gavel plan. 

Plast�cka för spårpanel.
Storlek: A4, A5 eller A6.

Spjut för spårpanel.
Dubbel eller enkel
150, 200 eller 300mm

Trådkorg för spårpanel
250x250mm

Etiketthållare för
spårpanel

Plåthylla för spårpanel, grålackerad. Finns i storlekarna:
280x100, 280x200, 345x255 eller 390x200mm
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1 eller 2 skivor. Mått B = 935mm, H = 1055mm



GOLVSTÄLL MED FACK FÖR AVFALLSPÅSAR ELLER BROSCHYRFACK A4, A5 och 1/3 A4
Stället är först zinkat för att få ett rostskydd och sedan lackad i grått för en snygg �nish. Plats �nns för antingen en
eller två trådställningar för pappåsar eller A4 broschyrer. Stället säljs separat, likaså trådställningen. Som tillval kan man 
sätta ett teleskopstativ med plastram i överdelen för skyltning. Enkelsidigt ställ rymmer minst 600 påsar och dubbelsidigt får 
det  plats med minst 1200 påsar 

Stället är 1510mm högt, 360mm djupt och 330mm brett.

KNYTPÅSTRÄD FÖR 12 RULLAR

Knytpåsträdet har plats för 12st ”jumbo” eller vanliga rullar. Pinnarna pekar åt tre håll vilket gör att stället går att skjuta in 
under en pall eller ställa mot en vägg. Trädet är stabilt och har en vikt av 8,2Kg.
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Ställ med broschyrfack i plast för recept/broschyrer. Plats �nns för 3/6st A4 broschyrfack,  4/8st A5 eller 1/3 A4 broschyrfack.



KASSAEXPO
Impulsköp vid kassan är ett oslagbart koncept.
Svartmålad trälåda med hållare i svartlackerad plåt (skruvar medföljer). Lådans mått är: B = 350mm, D = 180mm, H = 150mm.
Exponeringen är enkel att montera. Lådan går att köpa separat.

PALLKRAGSLÅDA
Pallkragslåda i svart perforerad plåt i måtten 450x150x150mm är perfekt för sambandsexponering vid användning av
pallkragsexponeringar. Den fungerar till hel, halv och kvartspall. Pallkragslådan kan även monteras på störtkorgar i tråd
och hängas i kassalinjen för att öka merförsäljningen. Öppningen på delen som hängs över kanten är 24mm.
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3-Plansställ
Stabil ställning i 3 eller 4-plan anpassad för 
frukt & grönt, bröd eller charkavdelningar mm.
Stället står på en stabil 5mm stålplatta på 8,6Kg 
med tippskydd. Stället har fyra hjul varav 
2st är låsbara. Färg = Klarlack.

EXPONERINGSSTÄLL
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Spjutställ/Universalställ
Lättplacerat grålackerat ställ för enkelspjut, dubbelspjut, korgringar eller plåthylla med kant 364x284x20mm. Stället är 
tvådelat för enkel montering. 4st gummerade hjul, 2st är låsbara. Mått: B = 250mm, D = 350mm, H = 1600mm

Korgställ
Lättplacerade och säljande ställ med två - fyra stycken naturkorgar eller 
svarta plastkorgar i rottingimitation. Stället är klarlackerat och har måtten: 
H=1520mm, B=400mm. Naturkorgen är 370x190mm, Plastkorgen är 
350x200/100mm. Baguettekorgarna i natur är ca. 380x260/380mm
Baguettkorgarna i plast är 390x260/380mm 
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STÖRTSTÄLL 
Nedan �nner ni ett urval ur vårt sortiment av störtställ.

Störtställ
Svartlackerad. Finns som 4-kantig 790x460x460mm
eller 6-kantig 790x550x550cm

Störtställ halvmåneformad
Inkl. hjulunderrede och �yttbar
botten.
B = 600mm, D = 440mm, H = 780mm

Störtställ
Enkelsidig korg. B = 870mm, H = 450mm, D = 580mm Total höjd 3-plan med 
hjulunderrede är 1530mm. Som tillbehör �nns avdelare, topphylla samt
hjulunderrede.

Störtställ
Enkelsidig korg. B = 570mm, H = 450mm, 
D = 580mm Total höjd 3-plan med 
hjulunderrede är 1530mm. Som tillbehör 
�nns avdelare, topphylla samt 
hjulunderrede.
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EXPONERINGSSTÄLL FONTÄNEN
Exponeringsställ på hjul i två delar med hållare för knytpåsar. Höjden är 850mm och toppen är 700x700mm bred. 
Stället är svartlackerat.

Exponeringskorg på fot
Teleskopisk, grålackerad med svarta 
korgar i rottingimitation. 230x80 eller 
230x160mm. Kan ställas i t.ex delidisk eller 
så vänder man på korgringen och 
skjuter in foten under t.ex en kartong.

Exponeringskorg på arm
Teleskopisk arm med svarta korgar i
rottingimitation. 230x80 eller 230x160mm. 
Armen monteras i samma skenor som
hyllorna fästs i och dras ut till önskad längd.
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KNYTPÅSHÅLLARE FÖR GRÅBACK

Knytpåshållare som är anpassad till Gråbackar/ 
Korgar/ Brödbackar etc. Denna kräver ingen montering. 
Hållaren har ett hörnfäste som gör den lättplacerad 

KNYTPÅSHÅLLARE FÖR DISK/KASSA

Knytpåshållare till kassalinjen eller frukt & grönt som 
har en skruvbar hatt vilket gör det svårare att få med
sig rullen av ”misstag”. Hållaren monteras med plåt- 
eller träskruv (medföljer). Monteras vertikalt eller
horisontellt mot kassa, vägg eller exponering mm.

MULTIHÅLLARE FÖR KNYTPÅSAR, BJUDBRICKA ELLER RECEPT/BROSCHYRFACK

Multihållaren har en svartlackad hållare för placering t.ex mellan fruktbackar. Denna hållare är ställbar i tre olika 

Multihållare

Multihållare som enkelt går att ändra från
knytpåshållare till recepthållare eller
bjudbricka. Hållaren är ställbar vilket gör
att den går att anpassa för alla typer av 
ytor eller exponeringar.
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EXPONERINGSKORGAR
Exponeringskorgarna är tillverkade i livsmedelsgodkänd rottingimitation. Korgarna går att maskindiska i upp till 95 grader.
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PRODUKTNAMN ARTIKELNUMMERMÅTT
245FG60S600x400x180mmFrukt & Grönt Hel, Svart
245FG40S400x300x180mmFrukt & Grönt Halv, Svart
245BK43430x430x240/100mm

350x200/100mm
270x240/185mm

530x320x90mm
530x320x90mm

Expokorg Rektangulär, Svart
245EK35SExpokorg Rund, Svart
245EK23BBaguettekorg Liten, Svart

390x380/265mm 245EK38BBaguettekorg Stor, Svart
245CH53SCharkkorg Stor, Svart
245CH53Charkkorg Stor, Brun
245CH38S360x270x90mmCharkkorg Liten, Svart
245CH38360x270x90mmCharkkorg Liten, Brun
245FG37S375x280x130mm

375x280x130mm
230x160mm
230x80mm
530x320x90/280mm
400x110/310mm

Frukt & Grönt Liten, Svart
245FG37Frukt & Grönt Liten, Brun
245EK23SExponeringskorg rund, Svart
245EK23Exponeringskorg rund, Svart
245BK53
245BK40

Brödkorg Rektangulär med ”Roll top” lock, Brun eller Svart
Brödkorg Rund med ”Roll top” lock, Brun

2st x 360x270x90mm 245KS2Korgställ med 2st charkkorg liten, Brun eller Svart



Kontakt

Kontor

Telefon: 08-26 21 00
E-post: info@butikspro�l.se

Peter Larsson – Försäljning
Område: Skåne, Blekinge, Halland, 
Småland, Öland
Telefon: 0707-87 35 57
E-post: peter.larsson@butikspro�l.se

Christer Nordin – Försäljning
Område: Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, 
Värmland, Västmanland, Uppland, Närke
Telefon: 0706-79 06 80
E-post: christer.nordin@butikspro�l.se

Patrik Wermcrantz – Försäljning
Område: Göteborg, Bohuslän, 
Norra Halland, Dalsland, Södra Värmland
Telefon: 070-514 45 58
Epost: patrik.wermcrantz@butikspro�l.se

Försäljning

Eric Karlström – Försäljning
Område: Stockholm Syd, 
Södermanland, Gotland
Telefon: 0733-58 51 01
E-post: eric.karlstrom@butikspro�l.se

Dennis Karlström – Försäljning
Område: Stockholm Syd,
Södermanland, Gotland
Telefon: 070-886 77 44
E-post: dennis.karlstrom@butikspro�l.se

Mikael Nord – Försäljning
Område: Stockholm Norr, Uppland
Telefon: 0733-58 51 03
E-post: mikael.nord@butikspro�l.se

Dick Dalberg – Försäljning
Område: Södermanland, 
Östergötland, Småland
Telefon: 0733-58 51 04
E-post: dick.dalberg@butikspro�l.se

Stefan Borgryd – Försäljning
Område:  Göteborg, Bohuslän, 
Norra Halland, Dalsland, Södra Värmland
Telefon: 073-443 00 10
E-post: stefan.borgryd@butikspro�l.se

Mikael Markström – Försäljning
Område: Dalarna (Väster), 
Gnarp/Bergsjö (Öster), Norrland
Telefon: 073–270 54 44
Epost: mikael.markstrom@butikspro�l.se
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