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...Butiksinventar & Salgsfremmere...

HURTIGT - LET - BILLIGT

inventar, interiør & design
til butik, showroom og messer

Løsninger der sælger mere
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Priseksempel
Mål: 214 x 214 cm.
Pris som vist. 

11.325,-

Slimline butikSdiSk

Diskene overstiger dine  
forventninger ikke dit budget...
God og praktisk diskserie der sparer plads i butikken. 
Disken er smal med en dybde på 43,5 cm. 
Du kan vælge imellem flere modeller og glasvitriner.

75 71 15 99 www.supersellers.dk

DIskE & sALGsBORDE

Få DET BEDsTE UD AF DIT sALGsAREAL

B40 x D90 x H82 cm.
Varenr.: 1315-04 + plade

B80 x D80 x H82 cm.
Varenr.: 1316-04 + plade

1.185,-

1.585,-

HAPPY! salgsbord/ reol 
Sort metalstel. 

Vælg bordplade i glas 
eller melamin.

Fås i 2 størrelser. 
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Rillepanel

Længe leve fleksibilitet
Gør din hverdag nemmere og sælg mere med rillepaneler.

Indret din butik så den sælger mere og samtidigt giver dig 
et godt arbejdsmiljø.

Rillepaneler giver en fleksibel salgsvæg med muligheder  
for at fremvise mange varer samtidigt
med at den fremstår flot og enkelt. 

Rillepaneler skaber ro og helhed.

Rillepanel inkl. alulister. Hvid
Rilleafstand: 15 cm. 
Riller pr. panel 120 x 120 cm.:  7  
Tykkelse: 18 mm. MDF
Mål: 120 x 240 cm.  
Varenr.: 45095-01 795,-

Billigt & enkelt
 Et rillepanelsæt 120 x 240 cm 

i hvid med alulister. 

That´s it....

stjerne gondol 
4-sidet.  
Rilleafstand: 10 cm 
Riller pr. panel: 10
60 x 60 x H132 cm.
Inkl. alulister. 
Hvid. Varenr.: 70282-01 
Sort. Varenr.: 70282-04

1.495,-

3-sidet gondol
Rilleafstand: 15 cm. 
Riller pr. panel: 8
50 x 50 x 50 x H155 cm.
Brugbar bredde: 43,5 cm.  
Inkl. alulister.
Varenr.: 70179 + farve

Frit valg

1.595,-

01 Hvid 39 Beton-look
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RILLEPANEL
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1.285,-Frit valg

manneQuineR uden anSigtStRæk
smart design til en sUPER pris! Disse plastik modeller er med hoved 
uden ansigtstræk.

Mannequin m. hoved, 

A. Dame: Varenr.: 99420+farve 
B. Dame: Varenr.: 99421+farve 
C. Herre: Varenr.: 99422+farve
D. Herre: Varenr.: 99423+farve 

Højde 180 cm.
Bryst 83 cm.
Talje 59 cm.
Hofte 89 cm.
Fod 24 cm.

Højde 180 cm.
Bryst 82 cm.
Talje 63 cm.
Hofte 87 cm.
Fod 24 cm.

Højde 186 cm.
Bryst 97,5 cm.
Talje 77 cm.
Hofte 94 cm.
Fod 27 cm.

Højde 186 cm.
Bryst 100 cm.
Talje 79 cm.
Hofte 95 cm.
Fod 27 cm.

Maxi tøjstativer
Varenr.: 80221-04
Kr.  675,-

Du kan handle 24-7 på
www.supersellers.dk

01 Hvid 04 Sort
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MANNEqUIN



5

1.485,-

manneQuineR med anSigt
Mannequin i glasfiber med ansigt og skulptureret hår!

Hvid mannequin m. hoved 
& ansigt, voksen:

Dame: 
Varenr.: 99200-01

Herre: 
Varenr.: 99201-01

Højde 190 cm.
Bryst 95 cm.
Talje 76 cm.
Hofte 94 cm.01 Hvid

Fodplade i krom med læg- og fodspyd

Højde 180 cm.
Bryst 84 cm.
Talje 62 cm.
Hofte 88 cm.

NYHED

Kom og besøg os Se vores showroom og få varerne med hjem med det samme.
SuperSellerS giver prisgaranti  

- din sikkerhed
www.supersellers.dk/prisgaranti
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MANNEqUIN
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3-fasede skinner fungerer som holder af spots og som leder af strømmen.
skinnerne leder strømmen i flere faser. Det vil sige, at alle spots kan indstilles med forskellige tændinger.

Vælg spot:
• Spot vælges ud fra design og pris.  

Vælges LED-spots med indbygget lyskilde, er det også her, man tager stilling til sine ønsker og behov for lysstyrke, lysfarve osv.

Vælg strømskinne & tilbehør:
• Vælges ud fra hvilke områder i butikken der skal belyses. Skinnerne kan sammensættes med forskellige samlestykker.

Den rigtige belysning på varerne er et vigtigt element, når der skal skabes liv og gode oplevelser i butikken. 
Den rigtige belysning kan være med til at gøre oplevelsen af butikken og butikkens varepræsentationer 
spændende, ligesom en forkert belysning kan gøre en ellers spændende butik kedelig og ensformig.

sådan sammensættes belysning:

SkinneR

Hvid. 

1 meter. Varenr.: 5801-01

175,-
2 meter. Varenr.: 5802-01

345,-

Vælg lyskilde:
• Det er lyskilden, der styrer lyskvalitet, lysstyrke og lysfarve.

StRømSkinne

SpOtS
På 3-faset strømskinner kan der tilsluttes 
spots efter behov.

75 71 15 99 www.supersellers.dk
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BøjLer og Stativer

DIsCO I
Krom eller sort.
Justerbart i både bredde
og højde. 
Helt sammenklappeligt. 
Inkl. hjul.
B128-188 x H145-170 cm.
 
Krom. 
Varenr.: 1306-02    
 
645,- 
 
Sort.  
Varenr.: 1306-04    
 
695,-

tRæbøjle - flad

konfektionsbøjle, voksen 45 cm.
Med gummi og hak.12 mm. tyk.
Hvid, natur eller sort. 
Varenr.: 39840 + farve
Pakket m. 50 stk.
Stk. pris kun

6,95

Du kan handle 24-7 på
www.supersellers.dk

Rundt stativ
Sort. Højdejusterbart.
Ø80 cm. Med kraftige gummihjul. 
H127-185 cm. 
Varenr.: 3403-04
 
1.495,-

nyhed

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

1.585,-

75 71 15 99 www.supersellers.dk



          

Prisgaranti: Hvis du før eller inden 8 dage efter købet finder den samme vare til en bedre pris og kan dokumentere dette, vil vi godtgøre forskellen med det samme.   
alle priser er ekskl. moms. Se www.supersellers.dk for handelsbetingelser. Forbehold for prisændringer, udsolgte varer samt trykfejl i kataloget.
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21HURTIGT - LET - BILLIGT

Vores webshop og email er åben 24/7. 
Showroom og telefon er åben i hverdage:  
Mandag-torsdag: kl. 07.45-16.00. Fredag: 07.45-14.00. 

 vidtskue vej 12, DK-7100 vejle

 75 71 15 99

@  info@supersellers.dk

 www.supersellers.dk

Mersalg - her og nu!
Optimér butikken ved at lease butiksinventar og salgsfremmere.
Leasing kan være en god løsning, da du får salgsredskabet nu  
og betaler i takt med, at det tjener penge.

Hvorfor er leasing en god løsning?
• Giver fordelene ved investeringen med det samme
• Giver mulighed for øget salg, der kan finansiere investeringen
• Frigør likviditet, der så kan bruges til gode varekøb
• Giver fuld fradragsret for leasingydelserne
• Fordeler omkostningerne over den aftalte periode
• Gør det nemt at budgettere
svar indenfor 1 time - Hurtigt-Let-Billigt

spørg Team supersellers - vi hjælper gerne

Eksempler på leasingsatser:

Leasingbeløb 10.000,00
Løbetid/ mdr. 24 36 48 60
Ydelse/ md. 462,00 326,50 257,90 218,90

+ kr. 1.000,00
Merydelse/ md. 46,20 32,65 25,79 21,89

Leasingbeløb 25.000,00
Løbetid/ mdr. 24 36 48 60
Ydelse/ md. 1.155,00 816,25 644,75 547,25

+ kr. 1.000,00
Merydelse/ md. 35,80 14,45 7,85 16,69

Leasingbeløb 50.000,00
Løbetid/ mdr. 24 36 48 60
Ydelse/ md. 2.290,00 1.597,50 1.255,00 1.084,50

+ kr. 1.000,00
Merydelse/ md. 45,80 31,95 25,10 21,69

Leasingbeløb 100.000,00
Løbetid/ mdr. 24 36 48 60
Ydelse/ md. 4.580,00 3.195,00 2.510,00 2.169,00

+ kr. 1.000,00
Merydelse/ md. -9,75 -28,65 -35,50 -8,61

satserne er vejledende.
Al leasing forudsætter godkendelse af kunden hos vores leasingpartner

Mange af vores kunder har givet  
feed-back på Trustpilot.  Det giver SuperSellerS karakteren 

 FREMRAGENDE.
- det er vi rigtig  glade for


