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En velindrettet butik kan skabe en positiv
indkøbsoplevelse for kunderne. Forskellige butikker
formidler forskellige brand-værdier, og tiltrækker de
rette kunder til deres butikker. Detailhandlere bruger
butiksmiljøet til at afspejle deres brand, fremvise
deres produkter og opbygge tillid hos samt loyalitet
fra kunderne.
Hvis du er på udkig efter et industrielt look uden dikkedarer, er brugen af KEE
KLAMP-fittings den ideelle løsning. KEE KLAMP-sortimentet af rørfittings fra
Kee Safety giver den perfekte kombination af form og funktion i detailleddet, så
produkterne opbevares og fremvises på en effektiv måde, samtidig med at der
skabes et tiltalende, moderne og bymæssigt design
til indkøbsbutikker.
KEE KLAMP har tidligere været monteret i mange butikker rundt om i verden
som bl.a. Christian Dior- og Ralph Lauren-butikker i Singapore, Liberty
stormagasinet i London, Citadium stormagasinet i Paris, Levi Strauss-butikken
i Schweiz, Brandy Melville-butikker i Australien og mange H&M- og Superdrybutikker i adskillige lande, bare for at nævne nogle få. KEE KLAMP-fittings er
blevet anvendt til tøjstativer og hylder i lagerrum og butiksvinduesudstillinger.

Kreere en fornemmelse af indre by med KEE KLAMP
KEE KLAMP-fittings kan bruges til hurtigt og nemt at
opstille en bred vifte af konstruktioner til anvendelser
både foran og bag i butikken i et udvalg af forskellige
konfigurationer, der er nemme at justere.
Disse omfatter
• Tøjreoler og -stativer
• Vinduesudstillinger
• Produkthylder
• Borde

• Butiksinventar
• Kiosker i forretningen
• Prøverum
• Stel til spejle, kunst- eller grafiske paneler

Denne alsidighed sikrer, at detailhandlere kan bruge KEE KLAMP til at skabe et
fuldstændig ensartet og modulopbygget butiksmiljø til opbevaring og udstilling,
der kan tilpasses efter behov.
Fordi KEE KLAMP-rørfittings byder på en modulopbygget løsning, kan
konstruktionerne også samles, ændres og samles igen meget hurtigt og nemt
efter behov, og det er en kæmpe fordel, når man gerne vil holde butiksoplevelsen
frisk, spændende og engagerende for kunderne.
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Detailbutikker rundt om i verden har
brugt KEE KLAMP-fittings til at udstille
deres produkter. Borde, hylder og
tøjstativer kan alle designes og bygges
med KEE KLAMP-rørfittings.
KEE KLAMP-konstruktioner er designet med nem montering
i tankerne. KEE KLAMP-komponenter kan monteres med
en standard unbrakonøgle, og hver eneste fittings er
udstyret med en monteringsskrue til at låse den respektive
fittings sikkert og trygt på røret for at skabe en stærk,
stabil og sikker udstillingskonstruktion. Da der ikke er
brug for specialværktøj, kan detailhandleren ændre og om
konfigurere KEE KLAMP-opstillingerne nemt og hurtigt.

Ekspertdesign og teknisk support-tjeneste
Kee Safety yder teknisk support til kunder og kan
kontaktes, hvis du har spørgsmål om brugen af KEE
KLAMP-fittings. Send e-mail til Akjeldsen@keesafety.com
eller send en e-mail til exportenquiries@keesafety.com.

Send e-mail til Akjeldsen@keesafety.com eller send en
e-mail til exportenquiries@keesafety.com

Bruges i industrien
Ralph Laurens detailudstilling i industriel stil
KEE KLAMP-fittings blev anvendt i Singapore til at fremvise en Ralph Lauren
detailudstilling Rørene og fittingsene er blevet lakeret, så de passer til det
eksisterende tema og indbefatter skilte, dør- og vinduespynt samt gulvtæppe.

Christian Dior-vinduesudstilling
KEE KLAMP-fittings og -rør blev brugt til at lancere Christian Diors
forårs-/sommerkollektion for at skabe moderne og glinsende
vinduesudstillinger i Marina Bay Sands, Singapore. Det beviser,
at KEE KLAMP passer godt ind i moderne og eksklusive omgivelser.

Tøjstativer til Superdry-butikker
En international leverandør af fritidstøj har nyindrettet flere af
deres butikker globalt med KEE KLAMP-tøjstativer, der skaber en
stærk industriel stil.

Butiksvinduer i en Burberry-butik
KEE KLAMP-fittings og -rør blev brugt til at udgøre udstillingskonstruktioner
til en Burberry-butik i Emporium Shopping Mall Bangkok. Indkøbscentret
huser verdensberømte designerbrands.

Udstillingssystemer til et fransk stormagasin
KEE KLAMP-fittings blev anvendt til opstilling af tøjstativer og vægmonteringer i Citadium stormagasinet i Paris. Citadium er velkendt
for at være et tempel for mode. Megabutikken udstiller 250 internationale
og franske brands.

Kundetilpassede udstillingskonstruktioner
Vision Display, der er specialister i vinduesudstillinger, butiksudstillinger
og andre butiksbehov, har anvendt KEE KLAMP på mange af deres
projekter. For nylig brugte de KEE KLAMP til at bygge Longchamp LGP
Pop up standen i Paragon Shopping Centre i Singapore.
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KEE KLAMP er et varemærke tilhørende Kee Safety Limited. Selv om vi gør alt,
hvad vi kan for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne i denne brochure, kan
Kee Safety Limited ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller udeladelser. Kee Safety
Limited forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagetrække produkter uden
forudgående varsel. Kee Safety Limited hæfter ikke for eventuelle tab eller skader,
som er opstået som følge af forkert brug af vores produkter.
©2019 Kee Safety Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

