
Menestyksekästä tori- ja 
markkinakauppaa

www.borco.info

Spewi Borco-Höhns GmbH + Co. KG
Myyntivaunut moneen käyttöön.

www.borco.info

Yhteydenottonne perusteella laadimme teille 
yksilöllisen tarjouksen. Soita ja kysy!

Yleismyyntivaunu,
jossa on 6 metrin myyntipöytä

Spewi on Borco-Höhnsin 
tuotemerkki.

Yleismyyntivaunu,
jossa on 12 metrin myyntipöytä

Yleismyyntivaunu, johon saat jopa 
12 metrin myyntipöydän. 6 metrin 
perusvaunusta saat hetkessä 12 
metrin tilaihmeen! 

Markkinamestari-yleismyyntivaunu 
on todellinen tilaihme. Edessä ja 
takana kuljetuksen ajaksi ylöslukittavat 
lisäpöydät. Iso päältäaukeava tavaratila. 

Saksassa teitä palvelee:
Fahrzeugwerk Borco-Höhns GmbH + Co. KG
Industriestraße 1-3, D-27356 Rotenburg 
(Wümme), Postfach 13 25, D-27343 Rotenburg 
(Wümme), Telefon (+49) 42 61-671-0, Telefax  
(+49) 42 61- 671-1 97,  eMail: info@borco.de

Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus
Timo Holmi 020 749 8712
Ari Kallas 020 749 8711

Markkinakontti Oy, PL 58 / Merstolantie 27, 29201 Harjavalta 020 7498 710



Turvallista, nopeaa ja 
helppoa pystyttää!

Kattava varustelu vahvuutena! 

1.
Ajokunnossa.

PARASTA TULOKSELLISEEN
KAUPANKÄYNTIIN!

Yleismyyntivaunu, jossa on
8 metrin myyntipöytä.

3.
 Liukukatot avattuna.

2.
Etu- ja
peräluukut avattuina

4.
Myyntisivu avattuna, 
sivuseinät ripustettuna  
kiinnikkeisiin.

5.
Kokonaan pystytettynä 
ja varustettuna 
sivuseinillä.

• kuumasinkitty runko, vääntöjouset
• kantavat rakenteet erikoisalumiiniprofiileista, joissa on maalattu ja eloksoitu pinta
• katon pintamateriaalit kestävästä lasikuituvahvisteisesta muovista 
• sähkölaitteet 230 V-sähköpääkeskuksella ja Fi-sulakkeella
• erikoisvalot, kullekin myyntiartikkelille myyntiä lisäävä erikoisvalaistus
• sivuseinät asennettavissa vaivattomasti vaikka koko vaunun ympäri 
• paljon lisävarusteita kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin

Spewi-vaunut pystyvät tarjoamaan käyttäjälleen 
miellyttävän työskentely-ympäristön, jossa kaikki 
yksityiskohdat on mietitty loppuun saakka. Spewi-
vaunulla lisäät myyntiäsi! Samalla parannat omaa 
elämänlaatuasi, kun mm. pystytykseen ja purkuun 
käytetty aika vähenee oleellisesti.

”VALO HOUKUTTELEE IHMISIÄ!”

NDHL-erikoisvalaistus
hedelmille.

Ripustettava NDHL- 
kohdevalasin lisää 
valotehoa siellä missä 
tarvitaan.

Erikoisvalaisin peili-
valojärjestelmällä sopii 
moneen tarkoitukseen.

NDHL-erikoisvalaistus 
vihanneksille ja 
hedelmille varustettuna 
sävylampuilla ja 
erityisen valovoimaisilla 
polttimoilla tuo tuotteet 
upeasti esiin.
 

2 metriä pitkä, 
kalteva hyllylevy, 
kaksoispukeilla,
10 hedelmälaatikolle, 
kantokyky 200 kg. 

Päällirakenteet 
alumiinisista 
erikoisprofiileista, 
pinnat maalatut 
RAL-väreissä sekä 
eloksoidut. (Pyynnöstä 
viistoperä, maavara 
nostettu 100 mm.)

Ulosvedettävät 
lisäpöydät, korkeus 
säädettävissä 
kääntöjaloilla, 
kannatinlevyyn 
kiinnitetyt 
etusuojapressut.  

Saatavana kaikkiin 
käyttötarkoituksiin 
erilaisia lisävarusteita. 
(Kuvassa: Kätevä 
apupöytä eloksoidu-
sta alumiinista, kevyt, 
helposti käsiteltävä, 
tilaa säästävä, kokoon-
pantava.)

Ripustettava vaaka- 
ja kassapöytä on 
hyödyllinen lisävaruste.

Tavaratilan 
rullalaakeroitu 
vetolaatikko, 
toivomuksesta saatavissa 
myös pelkällä luukulla.

Tavaratilan 
alumiininen luukku 
lukolla.


