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hurtigt
Levering fra eget lager  

i Vejle.

let
Bestilling over telefonen 

 og på webshoppen.

billigt
Standard inventar og - tilbehør 

til en god pris.

Vitriner
Præsenterer- og beskytter dine Varer
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TOSCANA II
Med 5 hylder, hjul, lås,  
2 spots og skydelåger.
90 x 46 x H184 cm.
Varenr.: 70214 + farve

TOSCANA III
Med 2 hylder, hjul og skydelåger.
102 x 46 x H90 cm.
Varenr.: 70216 + farve

TOSCANA I
Med 5 hylder, hjul, lås og 1 spot.
50 x 46 x H184 cm.
Varenr.: 70215 + farve

4.995,-

3.895,-

3.795,-

Toscana vitriner...
Flotte kvalitetsvitriner med kraftig bund og top. 
Lys medfølger til vitrinerne med lukket top. 
 
Vælg imellem alufarvet og sort.

Alarmsensor til vitriner
Hvid.  
Monteres på lågen eller bunden.
Varenr.: 10190-01
                                      175,-

Taklås
Passer til de fleste vitriner 
med skydelåger
Varenr.: vitriner-res
                       198,-
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Vitrine m/skab
46 x 46 x H140 cm.
1 hylde og lås i vitrine.
1 hylde og lås i underskab.
Varenr.: 84775 + farve

God til smykker og 
mobiltelefoner. 
Aflåst vitrine og 
underskab.

Valence I
Smal.
Med 4 hylder, hjul og lås.
Glas top og 
hvid melamin bund.
40 x 40 x H180 cm.
Varenr.: 70971-01

Valence II
Bred.
Med 4 hylder, hjul og lås.
Glas top og 
hvid melamin bund.
80 x 40 x H180 cm.
Varenr.: 70981-01

Præsentation og 
funktion går 
hånd i hånd...
Ved at bruge en glasvitrine til at  
præsentere dine produkter, kan du vise 
dem på en mere attraktiv måde og 
samtidig sikre dem.

4.495,-

Bordvitrine 
Hvid eller ahorn. 
Med 2 hylder og lås.
33 x 33 x H61 cm.
Varenr.: 83309 + farve

Vitriner

2.995,-

1.885,-

Bordvitrine og vitrine 
med skab er i serie med 
Slimline diskene

3.485,-



 
5.4

Butiksinventar - vitriner

75 71 15 99 www.supersellers.dk

Vi
tr

in
er

PISA, disk
Med 2 hylder, lås og 8 spot.
90 x 45 x H90 cm.
Varenr.: 84144-04A

5.850,-

PISA, enkelt
Med 4 hylder, lås og 5 spot.
45 x 45 x H200 cm.
Varenr.: 84142-04A

6.450,-

PISA, dobbelt
Med 4 hylder, lås og 8 spot.
90 x 45 x H200 cm.
Varenr.: 84146-04A

7.850,-

Pisa vitriner...
Pisa vitrine-serien er med hærdet glas, sorte aluprofiler og LeD lys. 
Hylderne i Pisa vitrineserien kan let justeres s efter behov, da hyldebærerne er indbygget i aluprofilen. 
 LeD spotbelysningen med ledningsføring i aluprofilen gør det nemt at tilslutte og giver en flot oplysning af genstandene der udstilles. 
Skydelågerne i denne vitrine-serie glider let på skinner i top og bund, og der medfølger en nøgle-lås.  
Vitrinerne leveres usamlet, men er lette at samle.

Pisa vitrinerne er solide, flotte og et fremragende valg til fremvisning og beskyttelse af dine værdigenstande.
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Vitriner

Marseille, dobbelt
Med 4 hylder, 2 låger, lås 
og nylonhjul. 
80 x 40 x H180 cm. Sort
Varenr.: B009-18660

4.985,-

Marseille, enkel
Med 4 hylder og nylonhjul. 
38 x 38 x H165 cm. Hvid
Varenr.: B009-2626

2.285,-

Marseille, dobbelt
Med 4 hylder, 2 låger og nylonhjul. 
80 x 40 x H175 cm. Hvid
Varenr.: B009-11461

3.985,-

Marseille vitriner...
Vitrine-serie med 4 faste hylder, der giver god plads til fremvisning af dine genstande. Den har hængslede låger med 2 nøglelåse, der giver 
beskyttelse og sikkerhed til dine værdifulde genstande.
Vitrinens bund er udstyret med nylonhjul og kan let flyttes. Vitrinen sendes usamlet, men er let at samle.

Marseilles vitrinen en god og elegant løsning til beskyttelse af dine genstande og præsentation.


