
“ How to” 

Een schappenplan

tuinzaden opbouwen



Opbouwen van een schappenplan met horizontale en verticale communicatiehouders

Benodigdheden
• Een al opgebouwde Wanzl wand, aantal meters afhankelijk van het schappenplan.
• Gereedschap: Schroevendraaiers, rubberen hamer
• Lussenrekken
• Horizontale en verticale magneetborden inclusief steunen, schroeven en moeren
• Magneetstrips
• Metalen onderbak(ken)
• Schappenplan en schaduwkaartjes

De lussenrekken zijn er in 4 varianten:
1. Buzzy V89838 Lussenrek 1 x 9  Een enkele rij van 9 haken
2. Buzzy V89839 Lussenrek 3 x 9 Matras van 3 rijen hoog, 9 haken per rij
3. Oranjeband/ Horti Tops V89831 Lussenrek 1 x 10  Een enkele rij van 10 haken
4. Oranjeband/ Horti Tops V89832 Lussenrek 3 x 10 Matras van 3 rijen hoog, 10 haken per rij

Opbouwen:
1. Hang het eerste lussenrek (3 rijen) zo hoog dat de bovenste zakjes nog te pakken zijn voor de normale man.
2. Hang een zaadzakje aan de onderste haken om zo de onderlinge afstand tussen 2 lussenrekken te bepalen, hang het volgende lussenrek op.
3. Pak vervolgens de presentatiehouders uit, let op de schroefjes
4. Zet het verticale magneetbord bovenin vast aan de enkele steun met 2 schroeven.
5. Zet nu het magneetbord onderaan vast met de dubbele steun (bovenste 2 gaten). 
6. Vervolgens hang je het horizontale magneetbord aan de dubbele steun (onderste 2 gaten). Het horizontale en verticale magneetbord

tegelijktijdig bevestigen.
7. Hang het horizontale magneetbord onder de 2 lussenrekken, om zo de hoogte van het verticale magneetbord te bepalen.

Monteer de vervolgens de steunen in de wanzl.
8.    Hang onder het horizontale magneetbord nog een lussenrek van 3 rijen hoog (voor Oranjeband en Horti Tops nog een

eronder toevoegen).
9.    Leg onderop de presentatie een metalen onderbak voor de doosjes.

Op deze manier bouwt u de volledige meters op die u nodig heeft. 
Het aantal verticale en horizontale magneetborden kunnen per schappenplan verschillen.
Zonder het horizontale magneetbord kan er onderaan de wanzl een extra plank geplaatst worden voor meer peulvruchtendoosjes 
of cadeau artikelen. 
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Schaduwkaartjes 
Belang van schaduwkaarten 

• Belangrijk voor het nabestellen
• Een optimaal schappenplan

De schaduwkaarten worden geprint op volgorde van het schappenplan. 
Mist er een schaduwkaartjes, dan is deze aan de hand van het schappenplan makkelijk terug te vinden en te bestellen bij de 
binnendienst van Tuinplus.

1. De schaduwkaartjes worden per meter ingehangen van boven naar onder, het schappenplan volgend.
2. Hang de schaduwkaartjes over de knik in de haken, zo zullen ze minder snel van de haken afwaaien.
3. Na het inhangen van de schaduwkaarten kunt u beginnen met het inhangen van de verpakkingen van boven naar onder.

Schaduwkaartjes



Eindresultaat


