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Recreatie &
vrije tijd
Een dagje uit is jezelf en anderen verwennen en daar
hoort iets lekkers bij. Chocolade is de meest populaire
verwennerij en zorgt voor een glimlach bij jouw gasten.
Chocolade past dan ook zeer goed bij jouw branche,
waarin plezier hebben en genieten centraal staat.

Advies display

Kassameubel 3-laags
De ruimte rond de kassa is de plek voor impulsaankopen. Het kassameubel is hiervoor
de ideale oplossing. Het kassameubel is flexibel, modulair en maakt optimaal gebruik
van de beschikbare ruimte. Het meubel wordt door onze Mars buitendienst op maat
bij jou op locatie geplaatst.
Afmeting: 33,5 x 26 cm (lxb)
Meubel wordt in bruikleen geplaatst

Treatmeubel laag
Dit houten presentatiemeubel is met zijn neutrale en duurzame uitstraling perfect voor
het presenteren van tussendoortjes op locatie. De lage variant is geschikt voor 6 items.
Afmeting: 45 x 30,5 x 9-15 cm (bxdxh) (9 cm voor, 15 cm achter)
Meubel wordt in bruikleen geplaatst

Treatmeubel hoog
Dit houten presentatiemeubel is met zijn neutrale en duurzame uitstraling perfect voor
het presenteren van tussendoortjes op locatie. De hoge variant beschikt over 6 vakken.
Deze kan in combinatie met het lage treatmeubel geplaatst worden zodat er ruimte is voor
12 producten. Op de afbeelding ziet u de combinatie van treatmeubel laag en hoog.
Afmeting: 45 x 30,5 x 15-21 cm (bxdxh) (15 cm voor, 21 cm achter)
Meubel wordt in bruikleen geplaatst

Meer informatie of wil je
een bestelling plaatsen?
0900-0400438
info@marsverkoop.nl

Mars Nederland B.V.
Taylorweg 5

5466 AE Veghel
Postbus 81 5460 AB Veghel

Ga naar www.marsverkoop.nl
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Leisure meubel
Door middel van confrontatie kun je impulsaankopen stimuleren. Het meubel kan
het beste op de balie worden geplaatst. Op het meubel passen 6 candybar varianten
(showvarianten). Hrt meubel is gemaakt van zwart metaal en is enkel geschikt voor
Mars producten.
Afmetingen:
Model:

53 x 18 x 18 cm
Vast (halve maan)

Meubel wordt in bruikleen geplaatst

Advies vending

Intelligent Vending Machine
De Intelligent vending automaat IVM is voorzien van koeling welke geschikt is voor
versproducten en dranken. Ook is de IVM voorzien van een groot LCD touch screen,
waarop de producten worden afgebeeld. Tevens is het mogelijk om meerdere
aankopen tegelijk te doen.
Afmeting:
Gewicht:
Betaalmogelijkheden:
Service:

195 x 102 x 93 cm (hxbxd)
350 kg
kaartsysteem (verplicht) / cashflow unit (optioneel)
Jaski Automaten B.V.

A-merk Alliantie (spiraal automaat)
Door een samenwerking met PepsiCo, Haribo, Peijnenburg en Banketgroep is deze
spiraalautomaat extra voordelig.
Afmeting:
183 x 89 x 83 cm* (hxbxd)
Opslagcapaciteit:
472 producten (36 selecties)
Betaalmogelijkheden:
Cash en/of kaartsysteem
Huur:	Wil je meer informatie over de huurprijzen?
Neem dan contact met ons op via 0900-0400438.

Meer informatie of wil je
een bestelling plaatsen?

*Afmetingen zijn een richtlijn en afhankelijk van het type spiraalautomaat

0900-0400438
info@marsverkoop.nl

Mars Nederland B.V.
Taylorweg 5

5466 AE Veghel
Postbus 81 5460 AB Veghel

Ga naar www.marsverkoop.nl
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Assortimentsadvies
Product

Pack

Stuks

Gram

SNICKERS® Single

Single

32

50 gr

SNICKERS® Crisp Single

Single

24

40 gr

SNICKERS® Creamy Single

Single

24

36 gr

TWIX® Single

Single

25

50 gr

MARS® Single

Single

32

51 gr

M&M'S Single Pinda

Single

24

45 gr

M&M'S® Single Crispy

Single

24

45 gr

M&M'S® Single Choco

Single

24

45 gr

MALTESERS® Single

Single

25

45 gr

BE-KIND® Dark Chocolate Nuts & Sea Salt

Single

12

40 gr

®

Meer informatie of wil je
een bestelling plaatsen?
0900-0400438
info@marsverkoop.nl

Mars Nederland B.V.
Taylorweg 5

5466 AE Veghel
Postbus 81 5460 AB Veghel

Ga naar www.marsverkoop.nl
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Plattegrond
1.

Kassameubel 3-laags/ treatmeubel / leisuremeubel

2.

IVM/ A-merk Alliantie

Contact informatie
Heb je een vraag of opmerking, neem dan gerust contact met ons op
of bezoek onze website www.marsverkoop.nl.
0900-0400438
info@marsverkoop.nl
Mars Nederland B.V.
Taylorweg 5
5466 AE Veghel
Postbus 81 5460 AB Veghel

0900-0400438
info@marsverkoop.nl

Meer informatie of wil je
een bestelling plaatsen?
Mars Nederland B.V.
Taylorweg 5

5466 AE Veghel
Postbus 81 5460 AB Veghel

Ga naar www.marsverkoop.nl

