POP-UP Cart

Niekończące się możliwości

DLACZEGO WARTO
NAS WYBRAC?
Czy kiedykolwiek potrzebowałeś ciekawego stoiska sprzedażowego?
Czy zdarza się, że bierzesz udział w evenatach kulinarnych?
Pokazach? Cateringach?
Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie!
POP-UP Cart to jedyne w swoim rodzaju stoisko, które możesz
transportować samochodem osobowym, i rozłożyć je w miejscu
pracy w zaledwie 7 minut!
Cały wózek zapakowany jest w specjalną torbę, która ułatwia
transportowanie, a innowacyjne rozwiązania sprawiają, że do jego
złożenia nie są potrzebna żadne narzędzia!
Po złożeniu wózek zajmuje tak mało miejsca, że możesz
magazynować go w dowolnej przestrzeni.
Sprawdź możliwości POP-UP Cart już dziś i zacznij pracować tam
gdzie tylko chcesz!

POP-UP Cart

Co z magazynem?

Z czego wykonany jest dach?
Z nieprzemakalnego, podgumowanego materiału
Codura. Materiał ten jest sztywny, wytrzymały oraz
pozwala na długotrwałe użytkowanie.

Z naszym wózkiem nie musisz się o to martwić. Dość
z wynajmowaniem niepotrzebnej powierzchni. Dość z
zabieraniem cennego miejsca w magazynach. POP-UP
Cart zmieści się w każdej przestrzeni.

W Jaki sposób transportować wózek?
Z czego wykonany jest konstrukcja?

POP-UP Cart został zaprojektowany w taki sposób, aby
można go było transportować typowym samochodem
osobowym. Wózek po złożeniu ma wymiary
1450x980x150 h co powoduje, że jest najmniejszym
tego typu urządzeniem po złożeniu na świecie.

Wyłącznie z profili stalowych. Zastosowanie takiego
materiału daje solidną konstrukcję nadającą się do
intensywnej pracy oraz wielokrotnego rozkładania i
składania wózka.

Gdzie mogę go używać?

W jaki sposób wózek się składa?

Targi, eventy, cateringi, przerwy kawowe, recepcje,
stoiska handlowe. To wszystko możliwości
wykorzystania POP-UP cart’u. Sprawdzi się wszędzie
tam, gdzie potrzebne jest ciekawe stoisko, łatwe do
transportu i szybkie do złożenia.

Za pomocą dokładnie przemyślanych gięć blachy, które
nie rysują elementów oraz łączą się ze sobą, tworząc
sztywną konstrukcję bez użycia narzędzi

Z czego wykonane są powierzchnie robocze?
Ze stali nierdzewnej 18/10. To materiał najwyższej jakości
dopuszczony do kontaktu z żywnością i dający zawsze
możliwość doprowadzenia do idealnej czystości. Blachy
wykonane są w taki sposób, aby były lekkie i nie pozwalały
na skaleczenia podczas montażu.
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Jak można rozbudowywać wózek?
Za pomocą serii akcesoriów, które pozwalają na wymianę
bez użycia narzędzi oraz bez konieczności dokonywania
zmian w wózku. Wystarczy wymienić np. blat górny na
wersję ze zlewem / wyciągnąć środkową półkę aby włożyć
stół chłodniczy / lub założyć specjalnie zaprojektowaną
lampę – i gotowe.
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POP-UP Cart

POP-UP Cart to seria dokładnie zaprojektowanych elementów stalowych oraz blach, które rozłożone na ziemi zajmują ponad 10
m2. Dzięki dokładnemu przemyśleniu całej konstrukcji wszystkie elementy składają się jedne w drugie aby dać możliwość zgranego
i wygodnego przewożenia całości.

Po rozłożeniu wózka, co zajmuje około 7 minut jednej osobie, otrzymujemy pełnowymiarowe stoisko sprzedażowe wyposażone w
dodatkowe półki boczne, dwie półki pod blatem oraz dach, który chroni obsługę i nadaje ciekawego wyglądu. Całość przygotowana
pod dalszą rozbudowę akcesoriów.
Złożony wózek zapakowany jest w specjalnie przygotowaną,
miękką torbę, która chroni całość oraz pozwala na wygodny
transport. Elementy stalowe złożone jedne w drugie transportowane są
niezależnie aby waga pojedynczych elementów nie była zbyt duża podczas
przenoszenia.
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POP-UP Cart

Wizualizacja jest poglądowa.

Możliwości sprzedaży

Opis
Poppy Cart to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy potrzebują stoiska sprzedażowego, które będą transportować w łatwy i wygodny
sposób. Wymiary wózka po złożeniu to 1450x980x150 co sprawia, że można go transportować większością samochodów osobowych. Jego
złożenie zajmuje około 4 minuty w dwie osoby, oraz 7 minut jednej osobie.
Wózek idealnie nadaje się na targi śniadaniowe, eventy, cateringi, obsługę wesel, targów, jako recepcja, punkt sprzedaży pamiątek, prezentacji
produktów nie tylko z branży gastronomicznej.

Wymiary

Poppy Cart za pomocą akcesoriów w łatwy sposób zmienia swoje przeznaczenie poprzez wbudowanie urządzeń grzewczych w blat, wsunięcie
stołu chłodniczego lub dodanie zlewu.
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1

Wózek złożony (mm): 1450x980x150 h

2

Wózek rozłożony bez bocznych blatów i zamkniętym dachem (mm): 1390x665x2230 h

3

Wózek rozłożony bez bocznych blatów z otwartym dachem (mm): 1390x1910x2230 h

4

Wysokość blatu (mm): 850

5

Szerokość bocznych blatów (mm): 500

6

Wymiary blatu roboczego z bocznymi blatami (mm): 2390x650

7

Waga: 90,7 kg
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JG Gastro
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków

+ 12 658 21 09
887 448 836
mobile@jggastro.com

Pełna oferta przyczep, wózków
i rowerów gastronomicznych na
www.jggastro.com

