
OUTDOOR 2022



Med Topbox försäljningsenheter får du alltid de bästa 

försäljningsplatserna på terrasser och vid evenemang.

Låt försäljningen följa kunderna. Du är alltid vid de största 

kundflödena och byter enkelt och snabbt från en plats 

till en annan.

Med den snabbt öppnings- och stängbara Topbox-enheten 

lyfter du lönsamheten och effektiviteten till en helt ny nivå.

ETT NYTT SÄTT ATT 
EFFEKTIVISERA FÖRSÄLJNING 
OCH SYNLIGHET



Ta din service till terrassen! Hantera kundflödena 

snabbare och effektivare. En uppseendeväckande 

försäljningsenhet av kvalitet lockar fler kunder.

Leasa Topbox 23 (se bild) med underhållsavtal. 

Du kan öka din försäljning genom att byta ut din 

gamla terrassförsäljningsenhet mot en fullt 

utrustad och säker enhet.

Topbox Hyresavgifter från 5 000 SEK/mån.

EN LÖNSAMMARE
TERRASS



Varumärkets image skapas konstant. 

Våra kunder har till och med fyrdubblat sin försäljning

av produkter vid evenemang och på terrasser.

Noggrant utvalda ytmaterial och en stabil konstruktion gör 

Topbox-enheten representativ, oavsett om försäljningsstället 

är öppet eller stängt, inomhus eller utomhus. 

Med ett stiligt utseende kombinerat med produkter och tjänster 

av högsta kvalitet kan du mångfaldiga försäljningen.

EXTERIÖREN KOMMUNICERAR 24/7

















Börja sälja framgångsrikt utan inledande 

investeringskostnader.

Topbox serviceavtal omfattar en färdig enhet

planerad efter dina behov.

Med ett enda tydligt avtal får du 36 månaders garanti,

montering och utbildning, service och underhåll, kundtjänst 

samt lagrings- och logistikkostnader för enheten.

TOPBOX-KONCEPTET



Topbox är en CE-märkt försäljningsenhet av högsta 

kvalitet tillverkad i Finland.

Den inbrottssäkra enheten kan placeras var som 

helsttack vare ett eget vatten- och avloppssystem. 

Med ett säkert och skyddat elsystem

slår du bara på strömmen och startar 

din verksamhet.

TOPBOX – EN SJÄLVSTÄNDIG 
FÖRSÄLJNINGSENHET



En försäljningsenhet som kan drivas på egen hand. 

Försäljningen i Topbox-enheten kan skötas av en enda 

person. En snabb öppning och stängning sparar på 

personalkostnader och ger personalen möjlighet

till pauser och varuhämtning. 

Enheten är inbrottssäker när den är stängd.

SNABB ÖPPNING 
OCH STÄNGNING



Topbox försäljningsenhet är enkel och snabb att 

öppna och stänga och uppfyller alla hygien- och 

säkerhetskrav från myndigheter. 

Topbox stängbara tak ger ett utmärkt skydd mot 

smuts och smittämnen. Maskiner och utrustning 

av högsta kvalitet gör arbetet säkert.

HYGIENISK OCH 
LIVSMEDELSGODKÄND



KVALITET
OCH SÄKERHET
Enheternas funktionalitet har testats i extrema förhållanden 

i Finland för att tillhandahålla en säker arbetsplats. 

Topbox-enheterna uppfyller EU-direktiven 

(bl.a. maskindirektiven) och har CE-märkning.

Arbetssäkerhet, ergonomi och myndighetsföreskrifter

utgör alltid utgångspunkten för vår produktutveckling.

Immateriella rättigheter (IPR)
Patentansökan skickad (Patent pending)
Bruksmodellskyddad (Utility Model)
Gemenskapsformgivningsskydd EU (A registered 
Community Design)
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