SYSTEM
EKSPOZYCJI

Przedstawiamy Państwu wyjątkowy system ekspozycji produktów MODECO, integrujący potrzeby
Klientów z wymaganiami punktu sprzedaży.
Nasz kompleksowy system elementów wyposażenia sklepu ułatwia konfigurację produktów
w każdej hurtowni i sklepie w sposób adekwatny do ich możliwości infrastrukturalnych. Ekspozycje
marek MODECO wyróżniają optymalne wymiary, modułowość i możliwość spersonalizowanego
zatowarowania. Opracowane przez naszych specjalistów kompatybilne regały, ekspozytory oraz
materiały marketingowe w atrakcyjny sposób prezentują szeroką ofertę i dostarczają wszystkich
niezbędnych informacji.
Co równie ważne, proponowany przez nas system ekspozycyjny jest niezwykle przyjazny klientowi
ostatecznemu. Czytelne oznaczenia, funkcjonalne etykiety i naklejki oraz przemyślany rozkład
asortymentu sprawiają, że wybór właściwego produktu staje się niemal intuicyjny, a same zakupy przyjemniejsze.
Możecie Państwo liczyć na nasze pełne wsparcie w doborze najlepszej ekspozycji, jej przygotowaniu,
montażu i utrzymywaniu w Waszym punkcie sprzedaży.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Wszystkie produkty znajdujące się w tej publikacji oznaczone są znakiem towarowym Modeco i są z tym znakiem dystrybuowane.

Modeco Expert to dynamicznie rozwijająca się marka narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.
Ofertę stanowią podstawowe narzędzia ręczne, jak wkrętaki, czy szczypce, ale również najwyższej jakości
narzędzia budowlane, mechaniczne i pomiarowe oraz akcesoria BHP. Narzędzia
i elektronarzędzia Modeco Expert to sprzęt kierowany do rzemieślników i wymagających majsterkowiczów.
To narzędzia dla każdego eksperta, zarówno w domu, jak i zakładzie rzemieślniczym, świadczącym wszelkiego rodzaju usługi.
Marka Home Tools oferuje szeroki asortyment narzędzi podstawowych takich jak: wkrętaki, szczypce czy młotki, ale również
kielnie, szpachle czy pace, niezbędne w każdej domowej skrzynce narzędziowej. Głównymi cechami oferty Modeco Home
są dobra jakość, estetyka oraz atrakcyjna cena.

ELEMENTY SYSTEMU EKSPOZYCYJNEGO

DO KAŻDEJ EKSPOZYCJI NALEŻY DOBRAĆ ELEMENTY POS Z PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA

PANEL GÓRNY (TOPPER)
Pozwala zdefiniować markę pochodną grup produktowych
wyeksponowanych na regale.
Na panelu górnym zaprezentowane jest logo sub-brandu oraz
symboliczny rysunek grupy asortymentowej.

PANELE BOCZNE
Wykonane z materiału PVC o mocnej i wytrzymałej konstrukcji są
znaczącymi elementami komunikacji międzyregałowej w alejkach
handlowych. Dysponujemy 4 kolorami paneli: czerwonymi - które
przeznaczone są dla Modceo Expert, zielonymi - dla Modeco
Garden, białymi - uniwersalnymi oraz żółtymi - dla Home Tools.

ETYKIETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
Komunikują produkty zasługujące na szczególną uwagę,
eksponują poszukiwne przez odbiorców korzyści wynikające
z zastosowania produktu.

NAKLEJKI PODŁOGOWE
Prezentują produkty dostępne na regale.
Zwiększają rozpoznawalność marki i ułatwiają znalezienie
produktu w alejkach handlowych. Pełnią rolę reklamową,
informacyjną oraz nawigującą.

WOBBLERY
Wobblery są wykorzystywane, aby zwrócić szczególną uwagę
na konkretne produkty w miejscu zakupu.

RAMA TOPPERA

PANEL GÓRNY (TOPPER)

RAMA REGAŁU

UCHWYT DO PANELI
BOCZNYCH

ELEMENTY MOCUJACE
(HAKI, UCHWYTY, ZAWIESIA)

PANEL BOCZNY

PERFOROWANY
TYLNY PANEL

NAKLEJKA BOCZNA

PÓŁKA

PLATFORMA

NAKLEJKA
PODŁOGOWA
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REGAŁY

ELEMENTY REGAŁÓW

1

2

3

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Elementy

Kod EAN

1

Regał standardowy

MZZ-02N-SP

990 x 2270 x 570

rama toppera, perforacja,
platforma, regulowane nóżki

5906675284460

2

Regał wąski

MZZ-01N-SP

610 x 2270 x 570

rama toppera, perforacja,
platforma, regulowane nóżki

5906675476230

3

Regał narożny

MZZ-R-NA-SP

980 x 2270 x 570

rama toppera, perforacja,
platforma, regulowane nóżki

5906675435268

PÓŁKI
1

6

2

3

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

1

Półka standardowa

MZZ-02-16-SP

990 x 100 x 390

5906675348520

2

Półka do regału wąskiego

MZZ-011N-SP

575x30x390

5906675476247

3

Półka na system Li-Ion18V

MZZ-012-SP

380 x 200

5906675476254
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HAKI
Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt do paneli bocznych

MZR-51-SP

390

5906675114750

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Hak podwójny z cenówką

MZR-50-SP

280

5906675114743

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Hak podwójny z cenówką
krótszy

MZZ-23-P2-SP

200

5906675344973

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Hak pojedynczy z cenówką

MZZ-23-P1-SP

200

5906675344942

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zawieszka uniwersalna
pod elektronarzędzia

MZZ-HAK01

50 x 60 x 120

5906675477565

ELEMENTY REGAŁÓW

Opis

LISTWA CENOWA
Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Listwa cenowa na magnes

MZZ-CEN-SP

70 x 40

5906675390161

7
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UCHWYTY NA BELKĘ ZAWIESIOWĄ

ELEMENTY REGAŁÓW

Solidne uchwyty stalowe, dopasowane do ekspozycji naszych elektronarzędzi.
Wszystkie uchwyty mocowane są bezpośrednio na belkę zawiesiową, dlatego należy
zwrócić uwagę na dobranie odpowiedniego rozmiaru belki do regału. Posiadamy w ofercie
dwa rodzaje belek: do naszych standardowych regałów oraz systemowych 1,33 m.

8

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Belka zawiesiowa standardowa

MZZ-02-17-SP

960

5906675380209

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Belka zawiesiowa MAGO

MZZ-02-02-SP

1300

5906675174167

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt SDS

MZZ-02-12-SP

90 x 80 x 150

5906675174303

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt na szlifierkę kątową

MZZ-02-11-SP

100 x 120 x 175

5906675174280

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt na wiertarkę

MZZ-02-04-SP

90 x 80 x 100

5906675174181

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt na wyrzynarkę

MZZ-02-06-SP

100 x 220 x 280

5906675174204
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Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt na pilarkę

MZZ-02-07-SP

130 x 130 x 390

5906675174228

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zawiesie na
ściernice korundowe 125

MZZ-02-08-SP

140

5906675174242

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zawiesie na
ściernice korundowe 230

MZZ-02-09-SP

240

5906675174167

ELEMENTY REGAŁÓW

UCHWYTY DO PERFORACJI

Uchwyty mocowane bezpośrednio na perforacji czyli na plecach regału.
Wykonane ze stali, dostosowane do wszystkich produktów.

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Hak na poziomnice z cenówką

MZZ-PO-SP

250

5906675344942

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zawiesie na kielnie

MZZ-02-14-SP

500

5906675312866
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ELEMENTY REGAŁÓW

MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

10

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zawiesie na ściernice 125

MZR-77-SP

230 x 220

5906675347660

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zawiesie na ściernice 230

MZR-78-SP

260 x 220

5906675347677

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt na szlifierkę kątową

MZZ-SZLI-SP

150 x 70

5906675451107

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt na wiertarkę

MZZ-ELEKTR-SP

150 x 60

5906675451114

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt na siekiery

MZZ-MA-004-SP

325 x 265 x 240

5906675047850
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UCHWYTY DO NOGI REGAŁU

Stalowe uchwyty mocowane do nogi regału, przeznaczone do eksponowania cięższego
asortymentu bez naruszania perforacji.

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Uchwyt na młotki

MZZ-ML-SP

960 x 230 x 300

5906675344935

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zawiesie na tarcze

MZZ-02-21-SP

960 x 340 x 330

5906675399645

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zawiesie na tarcze 1,33 m

MZZ-02-22-SP

1330 x 340 x 330

5906675393810

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zestaw do ekspozycji
wierteł

MZZ-02-KPL-SP

960

5906757001374

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Zestaw do ekspozycji
wierteł 1,33 m

MZZ-03-KPL-SP

1330

5906757001381

ELEMENTY REGAŁÓW

Opis

11
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EKSPOZYTORY MODECO EXPERT

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Ekspozytor na poziomnice

MZZ-140-SP

300 x 690

5906675025032

ELEMENTY REGAŁÓW

Opis

12

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Ekspozytor na poziomnice
Expert Max level gold, silver,
basic - wąski

MZZ-141-SP

240 x 700 x 400

5906675467207
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Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Ekspozytor trójkąt

MZZ-092-SP

1800 x 500

5906675451138

EKSPOZYTORY I REGAŁY

EKSPOZYTOR NA ELEKTRONARZĘDZIA

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Ekspozytor na
elektronarzędzia

MZZ-085-SP

1600 x 470 x 380

5906675449531
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INNE EKSPOZYTORY

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Ekspozytor na mieszadła

MZZ-325-SP

600 x 1400

5906675201535

Opis

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

Kosz promocyjny

MZR-55-SP

530 x 770

5906675312897

EKSPOZYTORY I REGAŁÓW

Opis

Produkty komplementarne do MZR-55-SP

1

2

MOC
PRO

14

JA!

MOC
PRO

JA!

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

1

MZZ-KOSZ-EXP

490 x 680

5906675451145

2

MZZ-KOSZ-HOME

490 x 680

5906675451169
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PANEL GÓRNY (TOPPER)
Pozwala zdefiniować markę pochodną grup
produktowych wyeksponowanych na regale.
Na panelu górnym zaprezentowane jest logo
sub-brandu, claim oraz symboliczny rysunek
grupy asortymentowej.

2

3

4

5

6

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

1

MZZ-TD-18VD-SP

947 x 356

5906675477725

2

MZZ-TD-EXP-ELEKT-S

947 x 356

5906675343792

3

MZZ-TD-EXPERT-SP

947 x 356

5906675348537

4

MZZ-TD-HOME-SP

947 x 356

5906675348551

5

MZZ-TD-18VM-SP

565 x 356

5906675477732

6

MZZ-TM-EXP-SP

565 x 356

5906675486536
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PANEL GÓRNY (TOPPER) - NAROŻNY
Pozwala zdefiniować markę pochodną grup
produktowych wyeksponowanych na regale.
Na panelu górnym zaprezentowane jest logo
sub-brandu.

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1

16

2

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

1

MZZ-TD-EXPERT-NR

670 x 280 x 570

5906675436333

2

MZZ-TD-HOME-NR

670 x 280 x 570

5906675436326
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PANELE BOCZNE
Wykonane z materiału PVC
o mocnej wytrzymałej konstrukcji są
znaczącymi elementami komunikacji
międzyregałowej w alejkach handlowych.
Kolor panelu odpowiada kolorystyce
właściwego sub-brandu; przy wyborze
paneli bocznych pamiętaj o uchwycie
MZR-51-SP oraz etykietach.

1

2
ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

1

MZZ-TB-EXPERT-SP

300 x 1200

5906675348599

2

MZZ-TB-HOME-SP

300 x 1200

5906675348605
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NAKLEJKI PODŁOGOWE

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Prezentują w sposób obrazowy sub-brand
charakterystyczny dla regału i wyeksponowanego
asortymentu, zwiększając rozpoznawalność
submarki oraz ułatwiając nawigację w alejkach
handlowych. Pełnią rolę reklamową, informacyjną,
nawigującą, jak i stanowią narzędzie wspierające
promocje sprzedażowe.

1

18

2

Indeks

Rozmiar
[mm]

Kod EAN

1

MZZ-NP-EXPERT-SP

480 x 480

5906675348568

2

MZZ-NP-HOME-SP

480 x 480

5906675348575
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ETYKIETY ZEWNĘTRZNE LUB/I WEWNĘTRZNE (185 x 434 mm)

Komunikują produkty zasługujące na szczególną
uwagę, eksponują poszukiwane przez odbiorców
korzyści wynikające z zastosowania produktu.

MZZ-ET-05-SP

MZZ-ET-06-SP

MZZ-ET-07-SP

MZZ-ET-08-SP

MZZ-ET-09-SP

MZZ-ET-11-SP

MZZ-ET-12-SP

MZZ-ET-13-SP

MZZ-ET-14-SP

MZZ-ET-15-SP

MZZ-ET-16-SP

MN-93-036

SZLIFIERKA
KĄTOWA

MN-90-212

MŁOTOWIERTARKA
620 W

MN-91-105

WKRĘTARKA
18 V

MN-32-008

MŁOTEK
CIESIELSKI
MONOBLOCK

• Małe rozmiary i niewielka waga szlifierki oraz
wytrzymały silnik 750 W
• Tarcze w rozmiarze 125 mm
• Blokada wrzeciona
• Bezkluczykowy montaż osłony
• Rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
• Blokada włącznika
• Kabel długości 3 metrów
• Zabezpieczenie przed ponownym
niezamierzonym rozruchem

MZZ-ET-01-SP

• Elektropneumatyczny udar
• Wymienny uchwyt wiertarski/SDS-Plus
• Cztery tryby pracy (wiercenie/wiercenie
z udarem/podkuwanie/obrót dłuta)
• Regulacja obrotów
• Zmiana kierunku obrotów
• Bogaty zestaw akcesoriów

MZZ-ET-02-SP

•
•
•
•
•
•

Dwa biegi
Max. moment obrotowy 35 Nm
Oświetlenie LED
Uchwyt do zawieszenia wkrętarki na pasie
Akumulatory Li-Ion bez efektu pamięciowego
Czas pełnego naładowania 1 h

MZZ-ET-03-SP

• Metalowy obuch i trzonek wykonany z jednego
elementu stali kutej (monoblock), hartowany
indukcyjnie co zapewnia najwyższą żywotność
produktu
• Gumowana wytrzymała rękojeść z powłoką
antypoślizgową gwarantuje pewny chwyt
• Obuch wyposażony w magnes który ułatwia
przytrzymywanie wbijanego gwoździa
• Obuch wyposażony w trwały hartowany
indukcyjnie wyprofilowany element do
łatwiejszego wyciągania gwoździ

MZZ-ET-100-SP

MN-20-027

SZCZYPCE
UNIWERSALNE
180 mm

• Wykonanie z wysokiej jakości stali węglowej
zapewnia długą żywotność narzędzia
• Precyzyjnie szlifowane szczęki o specjalnym
kształcie dają pewny chwyt przedmiotów
o różnych kształtach
• Hartowane indukcyjnie szczęki umożliwiają
cięcie drutu
• Dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść
zapewnia dobry chwyt zwiększa komfort
i precyzję pracy

MZZ-ET-101-SP

MZZ-ET-10-SP

MN-10-562

MN-45-110

PH1 x100 mm/1000 V

METALOWY, 4-14 mm

WKRĘTAK
IZOLOWANY

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

MZZ-ET-04-SP

ZSZYWACZ
RĘCZNY

• Wykonanie grotu wkrętaka z wysokogatunkowej
stali chromowo-wanadowej zapewnia wysoką
trwałość
• Wyposażenie wkrętaków w izolowany korpus
umożliwia pracę przy instalacjach pod
napięciem do 1000 V (urządzenie musi być
odłączone od zasilania)
• Dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść
zapewnia dobry chwyt zwiększa komfort
i precyzję pracy
• Oznakowanie rodzaju grota na rękojeści ułatwia
dobór odpowiedniego wkrętaka

• Stalowy korpus zapewnia długą żywotność
narzędzia
• Płynna regulacja siły bicia umożliwia dostosowanie
siły wbijania zszywek w zależności od ich długości
oraz twardości materiału
• Rękojeść z powłoką antypoślizgową pozwala na
wygodne i bezpieczne użytkowanie
• Podgląd zawartości zszywek umożliwia kontrolę
ilości zszywek w magazynku bez konieczności
przerywania pracy
• Szeroki zakres od 4 do 14 mm umożliwia łączenie
materiałów o różnej grubości

MZZ-ET-102-SP

MZZ-ET-103-SP

19
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MN-40-110

MN-51-413

MN-59-713

M3-M6

KLUCZ
PŁASKO-OCZKOWY
13 mm

KLUCZ
PŁASKO-OCZKOWY
Z PRZEGUBEM 13 mm

KLUCZ
GRZECHOTKA

• Odlewany korpus z ergonomicznymi uchwytami
zapewnia dokładne dopasowanie rękojeści
do dłoni operatora
• 4 tuleje umożliwiają stosowanie nitów
aluminiowych: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm i nitów
stalowych: 2,4; 3,2; 4,0
• 4 końcówki wymienne do nitonakretek
umożliwiają stosowanie nitonakrętek o rozmiarach
M3, M4, M5, M6
• Szczęki hartowane zapewniają przedłużoną
żywotność
• W zestawie znajduje sie kpl. nitonakrętek
do podstawowych zastosowań

• Wykonanie z wysokogatunkowej stali
chromowo-wanadowej zapewnia długą trwałość
i wytrzymałość narzędzia
• Wyprodukowane zgodne z normą DIN 3113
gwarantuje standard wykonania produktu
• Satynowana i polerowana powierzchnia klucza
zabezpiecza go przed korozją
• System maxxdrive zapewnia bezpieczne
przenoszenie maksymalnego momentu
obrotowego na śrubę. Zapewnia pewne trzymanie
odkręcanych (dokręcanych) elementów

• Wykonanie z wysokogatunkowej stali chromowowanadowej zapewnia długą trwałość produktu
• Satynowana i polerowana powierzchnia klucza
zabezpiecza go przed korozją
• Grzechotka posiadająca 72 zęby daje możliwość
precyzyjnej pracy co 5 stopni
• Grzechotka uzbrojona w przegub daje możliwość
pracy w trudno dostępnych miejscach

• Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
zapewnia wysoką trwałość narzędzia
• Chromowana i polerowana powierzchnia klucza
zabezpiecza go przed korozją
• Grzechotka posiadająca 72 zęby umożliwia
precyzyjną pracę co 5 stopni
• Dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść
umożliwia lepszy chwyt
• Dzięki wbudowanemu przełącznikowi grzechotka
umożliwia zarówno odkręcanie jak i dokręcanie
śrub czy nakrętek
• Radełkowany pierścień pozwala na szybkie
odkręcanie poluzowanych śrub

MZZ-ET-104-SP

MZZ-ET-105-SP

MZZ-ET-106-SP

MZZ-ET-107-SP

NITOWNICA
ODLEWANA

MN-73-178

MN-63-215

MN-65-528

PIŁA PŁATNICA

MN-55-520

5 m/19 mm PRO-CHROM

• Miara spełnia surowe warunki norm UE wg I klasy
dokładności (błąd pomiarowy może wynosić
±0,3 mm na 2 m)
• Taśma miernicza w kolorze białym jest dobrze
widoczna podczas pomiarów
• Specjalna dodatkowa powłoka na taśmie
przedłuża jej żywotność i redukuje możliwość
jej ścierania
• Trzy nity mocujące zaczep mierniczy trwale
i pewnie łączą zaczep z taśmą
• Gumowana obudowa zwiększa odporność
na wstrząsy

MZZ-ET-108-SP

MN-85-100

MN-70-315

150/0,01 mm

150 cm, 2 OCZKA

SUWMIARKA
ELEKTRONICZNA

• Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia estetykę
i trwałość produktu
• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD (zakres
pomiarowy: 0-150 mm) pomaga precyzyjnie
odczytać wynik pomiaru
• Możliwość pomiaru zarówno w milimetrach jak
i w calach z dokładnośią: ±0,02 mm/0,001cala
(<100 mm) ±0,03 mm /0,001 cala (>100 - 150 mm)
• Dzięki specjalnemu wysuwanemu trzpieniowi
suwmiarka pozwala na pomiary głębokości

MZZ-ET-109-SP

MN-61-914

MN-78-135

MN-79-082

SDS+ 10x100x160 mm

230 mm

M14 TYP C3, 120 mm

NOŻYCE
DO BLACHY

• Wykonanie z utwardzanego tworzywa zapewnia
sztywność konstrukcji podczas pracy
• Ergonomiczna, dwukomponentowa,
wyprofilowana rękojeść podnosi komfort pracy
• Paca ze specjalnie wykonaną tarką o dużej
trwałości przeznaczoną do obróbki płyt
styropianowych.
• Lekka przelotowa konstrukcja zapewnia łatwe
czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia

• Szczęki kute wykonane ze stali CrMo zapewniają
przedłużoną żywotność
• Przegubowa konstrukcja ułatwia cięcie (wymaga
użycia mniejszej siły)
• Twardość szczęk 56-62 HRC umożliwia cięcie
blachy do 1,8 mm
• Automatyczna blokada szczęk zabezpiecza nożyce
podczas transportu oraz umożliwia otwieranie
jedną ręką
• Rękojeść dwukomponentowa poprawia
ergonomię uchwytu i podnosi komfort pracy
• Wyprofilowane szczęki umożliwiają idealne cięcie
w linii prostej oraz w lewą stronę

• Uchwyt FRIENDLY GRIP zapewnia ergonomiczne
dopasowanie do dłoni oraz wygodną pracę
• Grubość ostrza 1 mm zapewnia stabilność podczs
pracy
• Ostrze mocowane na śruby zapewnia sztywne
połączenie ostrza z rękojeścią
• Zęby hartowane, ostrzone w 3 płaszczyznach
ułatwiają cięcie i zapobiegają klinowaniu się ostrza
• Drobny ząb 9 szt. na 1 cal zapewnia precyzyjne cięcie

• Monolityczna, czteroostrzowa płytka widii
umożliwia wiercenie w bardzo twardym betonie
• Punkt centrujący pozwala na szybkie rozpoczęcie
pracy bez efektu ślizgania się wiertła
• Głęboko osadzony węglik spiekany zwiększa
żywotność wiertła
• Automatyczne hartowanie w temperaturze 1200°C
zwiększa wytrzymałość i odporność wiertła
• Twardość 48-51 HRC zwiększa żywotność wiertła
• Dodatkowy rowek w spirali wiertła szybciej
odprowadza urobek i zwiększa szybkość wiercenia
• Uchwyt SDS plus umożliwia stosowanie
z większością młotowiertarek dostępnych na rynku

MZZ-ET-112-SP

MZZ-ET-113-SP

MZZ-ET-114-SP

1,8 mm, Cr-M

MIARA ZWIJANA

1/2” Cr-V

PACA
DO SZLIFOWANIA
STYROPIANU

450 mm

MN-81-205

WIERTŁO
DO BETONU

ŚCIERNICA
DIAMENTOWA

POZIOMNICA
LAKIEROWANA

• Aluminiowy profil gwarantuje odporność
na działanie korozji
• Dwie precyzyjne libelki pionu i poziomu
o dokładności 0,5 mm/m gwarantują wysoką
dokładność pomiaru
• Przetłoczenia profilu zwiększają wytrzymałość
na skręcanie
• Powłoka malowana proszkowo dodatkowo chroni
profil przed zarysowaniami
• Łagodne kształty i brak ostrych krawędzi zapewniją
łatwe i szybkie czyszczenie narzędzia
• Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy
i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia
• Grubość profilu 1,8 mm zapewnia zwiększoną
odporność na wygięcia

MZZ-ET-110-SP

MIESZADŁO
UNIWERSALNE

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

380x160 mm

MZZ-ET-111-SP

MN-10-(010-024)

WKRĘTAKI

FRIENDLY GRIP

MN-11-(039-042)

KOMPLETY
WKRĘTAKÓW
FRIENDLY GRIP

• Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść
składająca się z twardego rdzenia i miękkiej
części zewnętrznej, zapewnia większą wydajność
i ogranicza zmęczenie
• Grot wkrętaka wykonany ze stali chromowowanadowej zapewnia trwałość produktu
• Magnetyczna i termicznie utwardzana
końcówka robocza grota (twardość 50 HRC)
umożliwia przenoszenie dużych momentów
obrotowych
• Otwór w rękojeści daje możliwość zawieszenia
oraz pokręcania (zwiększenia momentu)

MZZ-ET-300-SP
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• Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść
składająca się z twardego rdzenia i miękkiej
części zewnętrznej, zapewnia większą wydajność
i ogranicza zmęczenie
• Grot wkrętaka wykonany ze stali chromowowanadowej zapewnia trwałość produktu
• Magnetyczna i termicznie utwardzana
końcówka robocza grota (twardość 50 HRC)
umożliwia przenoszenie dużych momentów
obrotowych
• Otwór w rękojeści daje możliwość zawieszenia
oraz pokręcania (zwiększenia momentu)

MZZ-ET-301-SP

MN-51-(608-632)

KLUCZE PŁASKO
-OCZKOWE
FLASH

• Chromowana i polerowana powierzchnia klucza
zabezpiecza go przed korozją
• Wykonanie zgodne z normą DIN 3113 daje
gwarancję niezawodności i precyzji wykonania
produktu
• Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
zapewnia długą żywotność produktu

MZZ-ET-302-SP

MN-51-(266-280)

KLUCZE PŁASKO
-OCZKOWE

• Unikalny kształt i wysoka jakość segmentów
diamentowych umożliwia szybkie cięcie twardych
materiałów budowlanych
• Dzięki segmentom bocznym ściernica nie klinuje
się w ciętym materiale i pozwala na cięcie po łuku
• Rowki kompensacyjne pozwalają na pracę
na sucho bez potrzeby chłodzenia wodą
• Otwór wewnętrzny 22,23 mm umożliwia
zastosowanie z większością szlifierek kątowych
dostępnych na rynku

MZZ-ET-115-SP

MN-81-(012-015)

MIARA ZWIJANA
BASIC

• Mieszadła typu C o krótkim zwoju taśmy umożliwia
mieszanie niewielkich ilości sypkich materiałów
budowlanych
• Gruby pierścień dolny zwiększa odporność
na ścieranie i wydłuża żywotność mieszadła
• Szeroka taśma nie wygina się podczas mieszania
• Dokładne, duże spawy zwiększają odporność
mieszadła przy pracy pod dużym obciążeniem
• Możliwość zastosowania w większej ilości maszyn
typu wiertarki, młotowiertarki SDS+, mieszarki
z gwintem M14
• Kierunek mieszania, ze środka z góry, na boki
w dół, pozwala na dokładne wymieszanie sypkich
materiałów budowlanych

MZZ-ET-116-SP

MN-70-(208-220)

MN-78-(102-105)

• Aluminiowy profil gwarantuje odporność
na działanie korozji
• Regulowana libella ze zintegrowaną podziałką
kątomierza pozwala na pomiar kąta krzywizny
• Grubość profilu 1,4 mm zapewnia zwiększoną
odporność na wygięcia a przetłoczenia profilu
zwiększają wytrzymałość na skręcanie
• Trzy precyzyjne libelle pionu i poziomu
o dokładności 1 mm/m gwarantują dokładność
pomiaru
• Podstawa frezowana zapewnia idealnie płaską
powierzchnię zwiększającą precyzję pomiaru.
• Powłoka malowana proszkowo zapewnia
ochronę przed zarysowaniami

• Rowki kompensacyjne pozwalają na pracę
na sucho bez potrzeby chłodzenia wodą
• Kształt segmentów diamentowych umożliwia
cięcie cegieł, pustaków ceramicznych i innych
lekkich materiałów budowlanych
• Otwór wewnętrzny 22,23 mm umożliwia
zastosowanie z większością szlifierek kątowych
dostępnych na rynku

MZZ-ET-305-SP

MZZ-ET-306-SP

POZIOMNICE

FLASH

• Chromowana i polerowana powierzchnia klucza
zabezpiecza go przed korozją
• Wykonanie zgodne z normą DIN 3113 daje
gwarancję niezawodności i precyzji wykonania
produktu
• Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
zapewnia długą żywotność produktu

MZZ-ET-303-SP

• Ergonomiczna obudowa z wytrzymałego
tworzywa ABS dla łatwiejszego i mocniejszego
uchwytu miary
• Miara posiada stalową taśmę o profilu
pozwalającym zachować jej sztywność
• Ruchomy i dobrze zanitowany zaczep do taśmy
umożliwia precyzyjny pomiar
• Powierzchnia taśmy mierniczej zabezpieczona
warstwą lakieru odporną na ścieranie
• II klasa dokłdaności taśmy pozwala na
precyzyjne i pewne dokonywanie wszelkich
pomiarów
• Taśma w białym kolorze z dużymi czarnymi
cyframi zapewnia komfort odczytu

MZZ-ET-304-SP

ŚCIERNICE
DIAMENTOWE

SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

WOBBLERY
W naszej ofercie proponujemy wobblery
z ramionami aluminiowymi z taśmą
samoprzylepną piankową po obu stronach.
Taka konstrukcja umożliwia łatwe i trwałe
formowanie przy zachowaniu wysokiej
wytrzymałości.

MZZ-W-18V2-SP

MZZ-W-18V3-SP

MZZ-W-18V4-SP

MZZ-W-18V5-SP

MZZ-W-18V6-SP

MZZ-W-18V7-SP

MZZ-W-18V8-SP

MZZ-W-18V9-SP

MZZ-W-18V10-SP

MZZ-W-18V11-SP

MZZ-W-18V12-SP

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

MZZ-W-18V1-SP

MZZ-W-18V13-SP
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SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

MZZ-W-MN90-212-SP

MZZ-W-MN81-203-SP

MZZ-W-MN14-518-SP
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MZZ-W-MN91-101-SP

MZZ-W-MN72-454-SP

MZZ-W-MN74-330-SP

SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

LISTWY CENOWE
Umożliwiają prezentację poszczególnych marek,
cen wyrobów, kodów kreskowych oraz innych
danych potrzebnych klientom. Kolor paska listwy
cenowej jest spójny z kolorystyką zastosowaną
na górnym panelu (topperze).
To dobre miejsce na umieszczenie cen wyrobów,
kodów paskowych i innych danych potrzebnych
klientom.

Rozmiar
[mm]

MP-ME-LC-01

940 x 35

MP-ME-LC-02

1330 x 35

MP-HT-LC-01

940 x 35

MP-HT-LC-02

1330 x 35

MP-ME-LC-03

550 x 35

MP-ME-LC-04

940 x 35

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Indeks
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PRZYKŁADOWE EKSPOZYCJE

SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE IMPLEMENTACJI
NA REGAŁACH STANDARDOWYCH
MODECO EXPERT

PRZYKŁADOWE EKSPOZYCJE
25

SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE IMPLEMENTACJI
NA REGAŁACH STANDARDOWYCH

PRZYKŁADOWE EKSPOZYCJE

AKCESORIA I NARZĘDZIA RĘCZNE MODECO EXPERT
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SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE IMPLEMENTACJI
NA REGAŁACH STANDARDOWYCH
NARZĘDZIA RĘCZNE HOME TOOLS

PRZYKŁADOWE EKSPOZYCJE
27

SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE IMPLEMENTACJI
NA REGAŁACH SYSTEMOWYCH
MODECO EXPERT
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SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS
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SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE IMPLEMENTACJI
NA REGAŁACH SYSTEMOWYCH

PRZYKŁADOWE EKSPOZYCJE

MODECO EXPERT
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Narzędzia podstawowe

Narzędzia łączeniowe

Narzędzia mechaniczne

Narzędzia budowlane

Akcesoria wiertła i bity

Akcesoria tnące

Elektronarzędzia

Poziomnice

SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

WIERTARKO-WKRĘTARKA
18V
do wiercenia i wkręcania wkrętów

MŁOTOWIERTARKA
SDS PLUS 18V

do wiercenia otworów w betonie

ZAKRĘTARKA UDAROWA
18V
do aplikacji zamocowań

ELEKTORNARZĘDZIA AKUMULATOROWE

ŚCIERNICA PŁASKA
O CIENKIM PRZEKROJU
do przecinania stali

ŚCIERNICA DIAMENTOWA
SEGMENTOWA
do ciężkich prac w twardych
materiałach

AKCESORIA TNĄCE

MIARA ZWIJANA
I KLASA DOKŁADNOŚCI
z powłoką nylonową
i chromową obudową

KĄTOWNIKI ALUMINIOWY
Z PRECYZYJNĄ PODZIAŁKĄ
gwarantującą łatwy odczyt pomiaru

MŁOTEK
ŚLUSARSKI

ŚCISK
AUTOMATYCZNY

lekki i wytrzymały z systemem
szybkiego przesuwu

MŁOTOWIERTARKA
SDS-PLUS

z wydajnym mechanizmem udarowym

SZLIFIERKA KĄTOWA
WSZECHSTRONNA

ergonomiczna budowa i regulacja
prędkości obrotowej

ELEKTORNARZĘDZIA

WKRĘTAK SUPREME
SUPER WYTRZYMAŁY
z magnetycznym grotem

MŁOTEK CIESIELSKI
Z TRZONKIEM MONOBLOCK
i z dedykowaną kaburą

SUWMIARKA
ELEKTRONICZNA

wykonana ze stali nierdzewnej
z wyświetlaczem LCD

SYSTEM POJEMNIKÓW
TRANSPORTOWYCH
do przechowywania narzędzi

POZIOMNICE
ALUMINIOWE ANODOWANE
o dokładności pomiaru 0,4 mm/m

NARZĘDZIA BUDOWLANE

SZLIFIERKA OBROTOWA
DO GŁADZI GIPSOWYCH
z możliwością regulacji
długości rękojeści

OPALARKA
ZAAWANSOWANA

z płynną regulacją temperatury pracy

WYRZYNARKA 570 W
UNIWERSALNA
z regulacją parametrów cięcia

SZCZYPCE
UNIWERSALNE

z dwukomponentową ergonomiczną
rękojeścią

ZSZYWACZ M53
UNIWERSALNY
z regulacją siły wbijania

RĘCZNA ZACISKARKA
DO ŁĄCZENIA PROFILI G-K

bez konieczności zastosowania wkrętów

NITOWNICA BOCZNA,
WZMACNIANA
z korpusem stalowym, do nitów
stalowych i aluminiowych

NARZĘDZIA ŁĄCZENIOWE

PACA DO SZLIFOWANIA
STYROPIANU
dwukomponentowa, wyprofilowana
rękojeść

PIŁA PŁATNICA
Z POWŁOKĄ TEFLONOWANĄ
przeznaczona do cięcia płyt G/K

NOŻYCE DO BLACHY
PRZEGUBOWE
do cięcia metalu i aluminium

NARZĘDZIA TNĄCE

WIERTŁO SDS PLUS
CZTEROOSTRZOWE

do wiercenia w twardym betonie,
kamieniu i cegle

WIERTŁO HSS-G
SZLIFOWANE
do metalu

GROTY TORSION
ZE STALI S2
odporne na skręcenie

AKCESORIA WIERTŁA I BITY

ELEKTORNARZĘDZIA

NARZĘDZIA PODSTAWOWE

NARZĘDZIA POMIAROWE

wykonany zgodnie z normą DIN 1041

o mocnej konstrukcji

KLUCZ
PŁASKO-OCZKOWY

wyprodukowany zgodnie z normą
DIN 3113

KLUCZ Z GRZECHOTKĄ
STALOWY
48 zębów umożliwiających
precyzyjną pracę

PRZYKŁADOWE EKSPOZYCJE

BRZESZCZOT
DO PILAREK SZABLOWYCH

do prostego cięcia drewna i materiałów
drewnopochodnych

WIERTARKA UDAROWA
UNIWERSALNA

KLUCZE IMBUSOWE
SZEŚCIOKĄTNE
komplet 9 kluczy z kulką

NARZĘDZIA MECHANICZNE

PIŁA DO METALU
Z REGULACJĄ KĄTA

brzeszczotu zapewniającą możliwość
cięcia pod kątem 45 stopni

WYBÓR EKSPERTA

ŚCIERNICA
DIAMENTOWA

do cięcia materiałów ceramicznych

DOMOWY NIEZBĘDNIK
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SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁU MZZ-02N-SP
CZY WIESZ JAK PRAWIDŁOWO ZŁOŻYĆ REGAŁ? NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
MONTAŻ REGAŁU KROK PO KROKU.
Zanim zaczniemy montować regał musimy zadbać o bezpieczeństwo i zaopatrzyć się w nożyk i rękawiczki.
W trakcie rozcinania kartonów uważamy, aby nie zarysować powierzchni elementów regału.
Przed rozpoczęciem montażu musimy sprawdzić czy w miejscu, które wybraliśmy nie napotkamy przeszkód w postaci
włączników, gniazdek, kaloryferów etc. Lepiej ustalić to na początku, aby później nie przesuwać całości.

1

Zaczynamy od rozstawienia nóg regału, które mogą być
od razu wyposażone w stopki. Jeśli elementy są osobno
– należy je wkręcić.

3

Montujemy belki do nóg regału, po obu stronach,
w pierwszej kolejności belka długa, następnie krótka.
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2

Pomiędzy nogi regału montujemy ściankę bez perforacji,
bez otworów do zwieszania haków.

4

Montujemy ścianki perforowane, z otworami do
zawieszania haków. Warto zapamiętać, że ścianki
montujemy od dołu do góry. Pełna ściana regału składa
się z 1 ścianki bez perforacji, z 4 ścianek perforowanych
o tej samej szerokości oraz z 1 ścianki perforowanej,
wąskiej.

SYSTEM EKSPOZYCJI
MARKI MODECO oraz HOME TOOLS

5

Do gotowej podstawy regału, dodajemy haki zgodnie
z planogramem rozmieszczenia produktów na regale.
W pierwszej kolejności mocujemy haki w linii pionowej,
od dołu do góry, w odstępach zależnych od planogramu,
następnie mocujemy haki w linii poziomej od lewej strony
do prawej. Uzupełniamy kolejne rzędy, jeden nad drugim,
zaczynając od dołu.

7

Na półki naklejamy paski na listwy cenowe, tak aby nie było
konieczności odklejania i korygowania położenia.
Po zamontowaniu wszystkich elementów poziomujemy regał.
Tak zmontowany regał jest gotowy do zamocowania
elementów graficznych.

6

Montujemy ramkę na panel górny (topper).
W dolnej części regału montujemy podest.
Dodajemy wsporniki, na których montujemy półki,
zaczynając od najniżej położonej. Zalecamy regularne
ustawienie półek, jedynie pierwsza przestrzeń od dołu
może pozostać nieco większa. Po obu stronach regału
montujemy haki z haczykami na panele boczne.

8

Zawieszamy w ramce topper. Na haczykach po obu
stronach regału mocujemy panele boczne oklejone
naklejkami (lub naklejamy je na już zawieszonych
panelach bocznych). Do listew na półkach wkładamy
paski cenowe. Mocujemy wobblery.
Przed regałem naklejamy naklejkę na podłogę.
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