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Wayfinder

BAS

Bra exponering säljer och 
rotation av dina produkter 
främjar köplust. Bas bygger 
på moduler i standardmått 
som kan byggas på i den 
mängd sektioner du önskar. 
Systemet är enkelt att 
montera, komplettera och 
bygga om i takt med att ditt 
sortiment förändras. För att 
få in ännu mer volym har 
vi smarta gavellösningar för 
att både hänga eller ställa 
din produkter. Vi hjälper 
dig att ta fram den lösning 
som passar bäst för dina 
produkter!

FÖRÄNDRA LÄTT

Du kan välja hyllor och paneler i önskad färgnyans i plåt och tråd, eller ett mjukare material som 
t.ex trä, variationerna är många och vi kan anpassa efter den funktion och det visuella utryck ni 
söker. Hyllorna till Bas är konstruerade för att klara av hög belastning och vikt. Hyllorna går även att 
justera i höjdled för ökad flexibilitet. 

DÄR DINA VAROR STÅR

För att hitta i butiken behöver dina produkter märkas ut tydligt. Med våra Wayfinders kan du skapa 
ett tydligt navigationssystem som hjälper kunderna runt i butiken. 

Det är inte bara produkterna som ska synas utan även era inspirerande kampanjer, med våra 
grafikgavlar du presentera dina produkter i ett större format. Våra kompetenta designers hjälper 
gärna till att ta fram en lösning som lyfter kommunikationen i er butik!

PRESENTERA DINA PRODUKTER

FLEXIBEL INREDNING

Grafikpanel

Justerbara hyllplan

Modulsektioner

Vi har ett brett sortiment av tillbehör 
för att underlätta exponeringen av 
dina varor. Välj mellan olika varianter 
av spjut, krokar, etiketthållare, 
specialhyllor, frontstop, hyllavdelare 
m.m. Kontakta oss så hjälper vi dig att 
ta fram det du behöver!

ORDNING OCH REDA

Gavelexponering



VI ÄLSKAR ATT FÖRVERKLIGA DINA IDÉER

NSC är en svensk inredningsleverantör. Vår målsättning är att med 
hög service, smarta lösningar och bra kvalitet se till att ni som kund 
kan koncentrera er på det ni är bäst på, nämligen försäljning av era 

egna produkter.

Vårt utbud täcker in alla behov som ni som kund behöver för er 
verksamhet. Vi arbetar med allt ifrån projektledning, konstruktion, 

design, byggprojektledning och upphandling till produktion, 
lagerhållning och logistik.

Våra kunder är företag som som har behov av att rita en butik, bygga 
en butik, få inredning designad och producerad. Men viktigast av allt, 

ni som söker en pålitlig samarbetspartner som förstår processerna 
kring butiksetablering har kommit rätt.
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