
Voor winkels met 
fl air én sfeer

Winkelbeleving met natuurlijke materialen 
Bezoek onze showroom aan de Petersweg 1 in Nieuwleusen 



Expertise 
Onze expertise geeft u de mogelijkheid uw winkel zo in te richten dat uw 
klant zich er behaaglijk en op zijn/haar gemak voelt. De sfeer van hout 
geeft warmte. Bovendien wordt de geur van onbehandeld hout als zeer 
aangenaam ervaren.

De ruimte in uw winkel wordt optimaal benut door de uitgebreide mogelijkheden in lengtes, hoogtes en 
dieptes van de onderdelen. Wij adviseren u graag en goed in de juiste indeling van uw verkoopruimte. 



Overige aspecten die belangrijk zijn bij het kiezen van de juiste winkelinrichting:
 gebruik van verantwoorde materialen; Scandinavisch vurenhout;
 productie in Nederland door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 keuze uit meerdere stellingsystemen;
 in ongelakt, transparant gelakt of in kleur te leveren;
 altijd uit te breiden of aan te vullen met onderdelen;
 makkelijk te monteren;
 legplanken eenvoudig te verplaatsen in hoogte;
 prijsvriendelijk.  

Advies
Een vrijblijvend bezoek en advies behoort tot de mogelijkheden. 
We komen graag op locatie kijken hoe uw winkel ingericht kan worden.

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 0529-480423



QuickRack budget
QuickRack kan u ook helpen indien het budget voor de inrichting wat 
geringer is. Door de veelzijdigheid in het totale aanbod van onze houten 
stellingen kunt u kiezen welk systeem het beste bij uw wensen past.

Low Budget winkels, Kringloopwinkels, tijdelijke winkels, standinrichting; het kan allemaal met onze 
houten of metalen stellingen. 

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 0529-480423



Ook in België zijn wij een veel gevraagde partner voor inrichting van 
Kringloopwinkels

Veelzijdigheid
Houten of metalen stellingen, kunststof bakken, op maat gemaakte 
volumebakken. QuickRack biedt u een totaalpakket.

Kiezen voor een robuuste inrichting met Steigerhout



QuickRack biedt tevens de mogelijkheid om het magazijn bij uw winkel optimaal in te richten met onze 
low budget stellingen. U treft onze stellingen aan bij veel grote winkelketens die vaste klant bij ons zijn. 

Magazijn
Naast onze A-klasse houten stellingen hebben we ook een absoluut 
prijsvriendelijk systeem waarmee we uw magazijn functioneel kunt 
inrichten.



Maar we doen meer dan alleen verkopen van houten en/of metalen stellingen. Productie van displays, 
postsorteerkasten, toonbanken en overige klantgerichte onderdelen. Vraag vrijblijvend een prijsopgave.  

Wat kunnen wij nog meer?
Daag ons uit en vraag vrijblijvend offerte aan van iets wat u graag wilt 
laten maken. 

Houten toonbank op maat 

Postsorteerkast groot



Waarom aarzelen; de prijs voor een complete 
winkelinrichting valt lager uit dan u verwacht. 

Bel ons vrijblijvend op 0529-480423. 

Tevreden klant
Wij zijn pas tevreden als onze klant tevreden is. Talloze klanten kunnen 
zich gelukkig prijzen met de keuze voor QuickRack; dat heeft hun omzet 
een positieve impuls gegeven. En zeker niet onbelangrijk: de kopende 
consument voelt zich thuis in een winkel met houten stellingen van 
QuickRack !! 

Petersweg 1
7711 GC Nieuwleusen
Tel. 0529 - 480423
Fax 0529 - 480573
info@quickrack.nl 


