
METO bevestigingsoplossingen voor 
 prijsaanduidingen in bedieningsbalies



METO heeft de oplossing 
Bevestigingen voor het gebruik van prijskaarten in bedieningsbalies

*Losse cassettedisplay
Materiaal: polycarbonaat, 
transparant, per verp.: 25 stuks
Art. nr.  8327200 (5 cm)
Art. nr.  8327201 (10 cm)
Art. nr.  8328007 (15 cm)

*Acryldisplay
Materiaal: acrylglas,  
transparant, 
per verp.: 25 stuks
Art. nr.  9483406 (5 cm)
Art. nr.  9483407 (8 cm)

*Universele cassettedisplay
40 / 60 mm
Materiaal: styrolux, transparant, 
per verp.: 25 stuks
Art. nr.  9465799

*IJsspies
Materiaal: polycarbonaat, 
transparant, 
per verp.: 25 stuks
Art. nr.  9470845

Aanvullende PromoSign-cassette 
74 x 24 mm SB ter aanduiding van de 
gebruiksdatum. 
Kleur: zwart 
Per verp.: 25 stuks
Art. nr.  9489495 
Foto: Duitse uitvoering.

Losse display voor prijskaarten 
met bevestiging voor aanvullen-
de PromoSign-cassette 
“Gebruiksdatum” 7424 SB
Materiaal: polypropyleen, transparant
Hoogten: 5, 10, 15 cm (onderkant 
prijskaart). De PromoSign-cassette 
wordt niet standaard meegeleverd 
met de display.
Per verp.: 25 stuks
Art. nr.  9480147 (5 cm)
Art. nr.  9480149 (10 cm)
Art. nr.  9480151 (15 cm)

Kaartclip-adapter ter bevestiging van standaard 
prijskaarten en voor bevestiging in combinatie 
met onderstaande METO-cassettedisplays en 
bevestigingselementen*
Materiaal: polypropyleen, transparant
Per verp.: 25 stuks  
Art. nr.  9479200

Losse display voor prijskaarten
Materiaal: polypropyleen, transparant
Hoogten: 5, 10, 15 cm (onderkant 
prijskaart).
Per verp.: 25 stuks
Art. nr.  9480146 (5 cm)
Art. nr.  9480148 (10 cm)
Art. nr.  9480150 (15 cm)

Bij de hier getoonde 
bevestigingsoplossingen zijn de 
prijskaarten niet inbegrepen.



Universele clip plus 
kaarthouder
Materiaal: POM, zwart, 
per verp.: 25 stuks
Art. nr.  9211564 
Art. nr.  9008342

METO heeft de oplossing 
Bevestigingen voor het gebruik van prijskaarten in bedieningsbalies

Nog meer bevestigingsoplossingen voor prijskaarten:

Assortiment actieslogans voor prijskaarten
als blok, slogans uitscheurbaar 
Formaat: 85 x 79 mm, materiaal: PVC 0,3 mm
blok met 10 verschillende actielabels (elk 12 stuks)
Art. nr.  9480466 
Foto: Duitse uitvoering.

Liggende houder
Materiaal: PVC, transparant, 
per verp.: 10 stuks
Art. nr.  8311775

Multiclip UC20
Materiaal: PC, 
transparant, 
per verp.: 30 stuks
Art. nr.  9129998

Multiclip UC50
Materiaal: PC, 
transparant, 
per verp.: 10 stuks
Art. nr.  9116387

Universele clip plus 
kaarthouder
Materiaal: POM, wit, 
per verp.: 25 stuks
Art. nr.  8316049 
Art. nr.  8316042

Aktionszeichen-Sortiment für Preiskarten
85 x 79 mm 

Art.-Nr. 9480466

*Losse display voor 
tekstinformatie aan 
de achterzijde
Materiaal: polypropyleen, 
transparant, 
per verp.: 25 stuks
Art. nr.  8327210



METO®, een divisie van Checkpoint®, biedt de wereldwijde detailhandel een grote diversiteit van innovatieve en uiterst 
kostenefficiënte etiketteer- en verkoopbevorderende oplossingen. Hiertoe behoren in-store communicatie en -reclame, 

schapbeheer, etikettering en shopping convenience.

In de afgelopen 55 jaar heeft METO voortdurend systemen voor verkoopbevordering en etikettering uitgevonden, die 
tegenwoordig behoren tot de standaard in de handel. METO ontwikkelt oplossingen die met het grootste gemak kunnen 

worden bediend en ingesteld. Daarmee voldoen zij aan de eisen van een handelsklimaat dat onderhevig is aan permanente 
veranderingen en waarin het devies luidt: tijd is geld. De oplossingen van METO dragen bij tot een effectieve communicatie 

t.a.v. prijs, reclame, productherkomst, vervaldatum of andere verkoopbevorderende informatie.

METO combineert kwaliteit met duurzaamheid en inspireert de handel om zijn klanten op een effectieve manier aan te spreken.

De nauwe samenwerking met handel, dienstverleners en industrie is een van de redenen voor het succes van METO. 
Dankzij deze coöperatie ontwikkelen wij steeds weer innovatieve concepten voor onze klanten.

www.meto.com

METO vestiging Hirschhorn / Neckar · productie, administratie, magazijn

De METO catalogi als app:

voor IOS voor Android
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CHECKPOINT SYSTEMS 

INTERNATIONAL GMBH

Ersheimer Straße 69 

D-69434 Hirschhorn

Tel.: +49 (0) 62 72-928-0

Fax: +49 (0) 62 72-928-204

meto-info@meto.com


