
WERKPLAATS
WINKEL- &

INRICHTING

Maakt fietsen nog leuker!



Als ondernemer heb je vele plannen, bijvoorbeeld voor een 
nieuwe of aangepaste werkplaats. Het traject om jouw idee te 
realiseren is er één van vele stappen. Het weloverwogen nemen 
van al die stappen in de juiste volgorde en met de juiste prioriteiten 
is voor jou geen dagelijkse bezigheid. Voor ons echter wel. Daarom 
nemen we je graag mee over het  juiste pad.
Bij Juncker hebben we voor alle stappen de juiste expertise in huis. We 
kennen de markt vanuit de leveranciers, vanuit de consument maar ook 
vanaf de werkvloer. We weten wat er speelt, we hebben de oplossingen 
en we kunnen die zelf aanbieden. 
Alle kennis, alle mensen, alle ideeën, alle materialen en de totale  uitvoering.
De ware One-Stop-Shop dus.

In de werkplaats gebeurt van alles. Er wordt gesleuteld, koffie 
gedronken, gesnoept, het afgelopen (fiets-)weekend doorgenomen, 
gediscussieerd en natuurlijk ook gelachen. In de werkplaats wordt, 
kortom, geleefd. Maar het is ook je visitekaartje naar de klant. Netjes 
en efficiënt werken heeft dan altijd de voorkeur. Het liefst heb je dus 
de beste spullen en alles binnen handbereik.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN VOOR DE FIETSWERKPLAATS EN -WINKEL. 
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Juncker Bike Parts is dé totaalleverancier voor 
de fietswerkplaats. Je kunt bij ons terecht voor 
inrichtingsadviezen en -oplossingen, alle denkbare 
professioneel gereedschap en veelgebruikte 
vervangingsonderdelen. Alles is daarbij geselecteerd 
op duurzaamheid en gebruiksgemak.

Denk je aan nieuwbouw of een verbouwing van uw 
werkplaats? Ons team Winkelinrichting adviseert je 
graag over een optimale inrichting, passend bij jouw 
winkel, jouw huisstijl, jouw budget en jouw wensen. 
Neem contact op met je vertegenwoordiger of mail 
rechtstreeks met ons Team Winkelinrichting. 
winkelinrichting@juncker.nl
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I N H O U D

VOORBEREIDING

UITVOERING

DIENSTEN &
SPECIAL ISMEN

ONE STOP SHOP

PLANNEN
BUDGET
CHECKLIST
WENSEN EN E ISEN
TIPS,  DO’S  &  DON’TS
KEUZES EN ALTERNATIEVEN
WERKPLEKKEN
CREATIEF  EN FUNCTIONEEL  ONTWERP
TEKENINGEN

WERKBANKEN
BEDRIJFSVLOEREN
PERSLUCHT
FIETSL IFTEN
GEREEDSCHAP
WANDBORDEN,  LADES EN TROLLEY’S
BRANDWERENDE KASTEN

INTEGRATIE  MET WINKELINRICHTING
WERKPLAATS-  EN SERVICEBUS
CROSS SELL ING
24/7  ONLINE BESTELLEN
DROPSHIPMENT
SPORT EXPERTISE
JUNIVERSITY  PRODUCTTRAININGEN
BESTELLEN TOT 21 :30  VOOR NEXT DAY DEL IVERY

VOLLEDIG PROJECT IN  E IGEN HAND
GESELECTEERDE LEVERANCIERS
JARENLANGE KENNIS  EN ERVARING
ALLE ARTIKELEN EN MATERIALEN UIT  VOORRAAD
ALLEEN KWALITE ITSMERKEN
EIGEN HUISST IJL  MOGELIJK
MAATWERK WAAR NODIG, 
STANDAARD WAAR MOGELIJK

Totaalpakket
Zo inclusief kan het ook!
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De meeste

Het lijkt erop dat je zeer tevreden bent 
met de huidige werkplaats. Alles staat 
op de juiste plek en werkt naar behoren. 
Hartstikke goed! 
Mocht er toch nog iets niet naar wens 
zijn, horen we dat graag. Is er immers 
niet altijd ruimte voor verbetering?

De meeste

Je bent niet tevreden, maar ook niet 
ontevreden. Met een paar (kleine) 
aanpassingen kan je dit in positieve zin 
veranderen. Benieuwd naar de tips? 
Neem dan contact op met ons!

De meeste

Het ziet er naar uit dat er genoeg 
punten toe zijn aan vernieuwing om 
efficiënt en prettig te kunnen werken in 
de werkplaats. Onze team winkel- en 
werkplaatsinrichting kan je wellicht 
ondersteunen en kijken naar een 
oplossing op maat! 
Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Neem dan beslist contact op met ons!

Er is voldoende werkplek voor iedereen

Er is voldoende ruimte om E-bikes te repareren? 
(lift/takel, aansluiting computer, speciaal gereedschap)

Het is opgeruimd en straalt professionaliteit uit

Is de routing logisch?

Elke monteur heeft het nodige gereedschap voorhanden:

steek/ringsleutels

schroevendraaiers

hamers

dopsleutels

inbussleutels

overig

Is er voldoende verlichting?

Mijn werkplaats onderdelen staan op de juiste plek

Er is ruimte om in de werkplaats een fiets aan te nemen en met 
de consument de reparatie te bespreken 

De vloer is:

vloeistofdicht

anti-slip

regelmatig schoon

Totaal

Juncker Bike Parts Werkplaats Checklist

                            DOE DE 

   CHECK!
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Je wilt met jouw winkel en de werkplaats een 
hoogst mogelijke omzet en een beter rendement 
realiseren. Je klanten willen eenvoudig vinden wat 
ze zoeken en het gevoel hebben dat ze professioneel 
en vriendelijk worden geholpen en dat hun fiets 
in vertrouwde handen is. Een goed doordachte 
inrichting benadrukt waar je in uitblinkt ten opzichte 
van de concurrentie. 
Een selectie uit het assortiment van XLC is daarbij 
een goede keuze.

De ene winkel is de andere niet, daarom geloven wij 
in een aanpak op maat. Samen bekijken we wie je 
klanten zijn, wat je aanbod is en welk assortiment 
gereedschap, onderdelen & accessoires daar bij 
past. Een inrichting die aansluit bij de uitstraling 
van je winkel en werkplaats levert een positieve 
omzetbijdrage.
Ons team winkel- en werkplaatsinrichting adviseert u 
graag. 

Je wilt graag een werkplaats waar alles binnen 
handbereik is. Je weet dat een professionele inrichting 
een prettige werkomgeving oplevert voor jezelf en je 
medewerkers. 

Om dit te bereiken heeft Juncker Bike Parts een 
compleet pakket werkplaatsoplossingen van diverse 
topmerken voor je samengesteld.  Of je nu op zoek 
bent naar professioneel gereedschap, veelgebruikte 
vervangingsdelen of complete werkplekken: je vindt 
het bij Juncker Bike Parts. 

AANDACHT
VOOR winkel EN 
WERKPLAATS

W
ER

KP
LA

AT
S

BERT

MARK

ERIK

Werkplaatsdeskundige

Brand promotor XLC

Expert winkelinrichting

WINKELINRICHTING 
Een overzichtelijke winkel met aantrekkelijk gepresenteerde 
producten (bijvoorbeeld in wanden) verkoopt zichzelf, zoals 
al veel ondernemers in de praktijk hebben ervaren. 
Juncker Bike Parts heeft een breed assortiment 
productgroepen en merken, waardoor we wanden op maat 
samen kunnen stellen. En wat is er mooier dat werkplaats 
en winkel dezelfde uitstraling hebben. Zo vullen ze elkaar 
perfect aan.

TEAMwinkel- en werkplaatsinrichting 

Werkplaatsinrichting 
Een goede service is absoluut hét onderscheidende kenmerk in de ogen van de 
consument. Daarom mag jouw werkplaats gezien worden. Een professioneel 
ingerichte werkplaats wekt vertrouwen bij je klanten. En het stelt je in staat om 
een rendabel uurtarief in rekening te brengen. 
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'   2015 Copyright T&T

         Een  'werkp laats  bes te l len ',  b i j  Juncker  i s  da t :

'Denken in  op loss ingen :

       s tandaard  waar  het  kan , 

        maatwerk  waar  het  moet  of  mag. 

Zodat  jouw inr icht ingsproject 

     b innen je  budget  en  p lanning  bl i j f t .'

Je bent  f ietsspecia l is t  en je  bent  ondernemer. 
Maar  de keuze voor  een nieuwe werkplaats  is 
n iet  jouw dagel i jks  werk.  Ons team winkel -  en 
werkplaats inr icht ing kan met  je  meedenken met 
prakt isch inz icht ,  oog voor  detai l  en oplossingen 
die passen in  jouw inter ieur.  Aan jou de keus.
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werk    BANKEN

Het aanbod in  werkplekken is  enorm, vr i jwel  a l les 
kan op maat.  Een lang werkblad langs de wand of 
een aantal  e i landplekken,  gereedschapslades of 
-wandborden.  We bespreken graag wat  voor  jou de 
meest  opt imale keuze kan z i jn .

Een open en
 opgeruimde 
WERKPLAATS geeft de  
 klant een    
‘kijkje in de keuken’. 
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COMPRESSIEE E N  L I F T E N D  E F F E C T

Het comfort  van een geluidsarme 
f iets l i f t  is  ongeëvenaard.  De 
draagkracht  van onze f iets l i f t  is 
maar  l iefst  150kg.
Ook stroomhaspels  en pers lucht 
wi l  je  onder  handbereik  hebben. 
Het  scheelt  ergernis ,  t i jd  en fys iek 
ongemak.

Tip:
   houd b i j  je  verbouw- of 

n ieuwbouwplannen rekening met 
het  benodigde le id ingwerk (water, 
e lekt ra ,  pers lucht ) .  Dat  bespaar t 
dure aanpass ingen achteraf !

   LIFT Perslucht
De voordelen van een persluchtsysteem

• corrosievrij systeem
• eenvoudige en snelle montage
• eenvoudige modificatie voor ontstane werkplekken
• demontabel en herbruikbaar
• lage drukval
• uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
• 10 jaar garantie
• UV bestendig
• compleet pakket
• goede technische ondersteuning
• goede logistiek en snelle levering
• licht van gewicht
• TÜV gecertificeerd
• CE gemarkeerd
• kleur conform NEN 3050
• montagebegeleiding

       fietsen in de
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Werkplaatsvloeren zi jn sl i j tvast,  ol ie-  en vochtbestendig, 
worden op maat gelegd en voorzien van lasnaden die de 
vloer vloeistofdicht maken (diverse kleuren mogeli jk) . 
Aangezien wij  ook winkelvloeren leveren is het mogeli jk 
om uw werkplaatsvloer en winkelvloer perfect op elkaar 
aan te laten sluiten.

BIJ DEBASISBegin 

Slijtvast
Vloeistofdicht

Op maat gelegd
Gekleurde lasnaden
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Bijvoorbeeld:
• fietsen met een aandrijfriem of ‘belt drive’ 
• opslag, onderhoud en behandeling van e-bikes en accu’s
• de revisie van hoogwaardige wielsets
• de lijst met afnemers voor cassettes en cranks
• hydraulische remmen
• aerodynamische zadelpennen
• geveerde voorvorken

Je hebt gereedschap en je hebt gòed gereedschap. 
En je hebt goed fiètsgereedschap. Maar met de huidige 
ontwikkelingen op fietsgebied heb je eigenlijk ook nog 
specialistisch fietsgereedschap nodig. 

GEREEDSCHAP

Bij Juncker Bike Parts hebben we het allemaal, vraag er naar!

ALGEMEEN, FIETS-  
SPECIALISTISCH &
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In de brandwerende kasten van Asecos sla je e-bike 
accu’s, ontvlambare vloeistoffen en producten veilig 
op conform de nieuwe norm voor brandwerende 
veiligheidskasten DIN EN 14470-1.

De accukast is ontwikkeld voor rijwielspeciaalzaken maar 
ook voor fietsverhuurbedrijven of bedrijven die meerdere 
fietsen tot hun beschikking hebben voor hun gasten/
medewerkers vanwege de unieke eigenschappen: 

• Veilig laden en opslaan van e-bike accu’s
• Zorgt voor veilige opslag van nieuwe en gebruikte accu’s
• Beperkt risico tot uitslaande brand
• Voldoet aan de normen van EN 14470-1
• Voor elke toepassing een bijbehorend veiligheidsniveau
• In meerdere kleuren verkrijgbaar
• Breedtes 120 cm (dubbeldeurs) en 60 cm (enkeldeurs)

  V E I L I G H E I D
    voor ALLES

AccukastenB R A N D W E R E N D E

Veiligheid
In de media is de afgelopen jaren veel aandacht 
geweest voor de risico’s van Lithium-accu’s. Tijdens 
het opladen - of soms zelfs spontaan - kunnen deze 
ontbranden. Het spreekt voor zich dat de gevolgen 
niet te overzien zijn. Zeker niet wanneer dit ‘s nachts 
gebeurt. Meerdere winkels in Nederland en daar 
buiten zijn hierdoor afgebrand of zwaar beschadigd. 
Ook al worden dergelijke branden gedekt door 
de verzekering van de ondernemer, toch zijn de 
gevolgen enorm. De kasten zijn verkrijgbaar in 3 
veiligheidsklassen.
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Tip:
   Z icht  op de werkplaats 

i s  ie ts  anders  dan “ las t  van 
n ieuwsgier ige aagjes”.  Zorg dus 
voor  goede z icht l i jnen vanui t  de 
winkel ,  dat  kan ook zonder  a l  te 
makkel i jk  in lopende k lanten.

De goede,  profess ionele werkplaats 
b l i j f t  jouw domein.  Maar  h i j  mag 
gezien worden.  Niet  a l leen omdat  je 
t rots  bent  op je  werk maar  ook om 
klanten te  overtu igen. 
Daarnaast  moet  je  rekening 
houden met  loopl i jnen.  Die van 
de medewerkers  in  de werkplaats 
moeten zo kort  mogel i jk  z i jn  voor  een 
ef f ic iente werkwi jze. 
De loopl i jnen van je  k lanten mogen 
natuur l i jk  langer  z i jn  maar  zorg met 
z icht l i jnen wel  dat  ze z ich makkel i jk 
or iënteren en op hun doel  af  kunnen 
stappen. 
Het  is  goed dat  ze daarbi j  ook steeds 
de werkplaats  kunnen z ien.  Speelse, 
open productpresentat ies  en goede 
merk ‘s igning’  helpen daarbi j .

LIJNEN
Zicht
Loop
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achterwanden met sfeerplaat

legplanken

kledingpresentaties

beeldschermen voor interactie

ombouw met visuals/ logo/productinfo

productpresentaties

kopborden met sfeerbeeld en/of logo

cross sell styling

verlichtingplan

merkbeleving en themagebruik

looproutes en zichtlijnen

integratie sfeer/stijl van winkel en werkplaats
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• 
• 

• Direct kleine reparaties aan huis

• Hoog servicelevel

• Geen wachttijden

• Afspraak waar en wanneer het 

de klant uitkomt

• Rechtstreeks overleg met de 

monteur

DEURService 
TOT AAN DE 

Een dealer onderscheidt zich onder andere door een uitstekende 
service. De next level daarin is een slimme servicebus waarmee 
je een afgemonteerde nieuwe fiets op de stoep kunt afleveren 
of een kleine reparatie voor de deur van uw klant direct kunt 
verrichten. Met uw eigen service bus voldoet u volledig aan de 
hoge verwachting van uw klant!

Drie concepten: 
 Good
 Better
 Premium

Drie manieren: 
 Lease
 Koop
 Eigen bus

Lansing Unitra en Nijwa Groep bieden, in samenwerking 
met Juncker Bike Parts de mogelijkheid om een compleet 
ingerichte servicebus aan te schaffen. Nijwa is een 
bedrijfsautodealer met een uitstekend serviceniveau. 
Lansing Unitra verzorgt voor alle bussen de professionele 
inrichting van de bussen met een werkbank met lades, 
gereedschap, compressor, fietslift, onderdelenkast, XLC 
onderdelenwand en voorzien van goede LED-verlichting. 
Er is zelfs gedacht aan handhygiene met watervoorziening 
en zeepdispenser geïntegreerd in de deur. 

De bus is in drie concepten verkrijgbaar: Good, Better of 
Premium. Vraag bij je vertegenwoordiger naar de opties.

Lease ‘m, koop ‘m of benut je eigen bus.
Het is mogelijk om een nieuwe ingerichte bus te kopen of te 
leasen. En heb je zelf een eigen bus die geschikt is als een 
toekomstige mobiele werkplaats? Dan kan Lansing Unitra 
ook jouw huidige bus inrichten. Juncker Bike Parts kan je 
volledig adviseren in de mogelijkheden voor het inrichten 
en aanschaffen van jouw servicebus.
 
Wil je deze mogelijkheden verder ontdekken? 
Informeer dan bij het team winkel- en werkplaatsinrichting 
van Juncker Bike Parts (winkelinrichting@juncker.nl)

Altijd: 
Eigen ontwerp
belettering en 
styling van de bus

Voordelen 
mobiele werkplaats:
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Juniversity is het kennisplatform van Juncker Bike Parts dat in 
het leven is geroepen omdat er vanuit de branche behoefte was 
aan extra product- en technische kennis. De trainingen bestaan 
uit een theoriegedeelte waarin experts van het merk hun nieuwe 
assortiment toelichten, en een praktisch gedeelte waarin de 
deelnemers onder toeziend oog van de deskundigen opdrachten 
moeten uitvoeren. Een perfecte combinatie van theorie en praktijk 
om zo de kennis van het winkel- en werkplaatspersoneel up-to-date 
te houden.

KUNDEKennis
EN

3130

WERKPLAATS



Makkelijk 24/7 online bestellen
Voor 21:30 besteld is dezelfde dag verstuurd*.
Voor een later bestelmoment, neem telefonisch contact met ons op. 

Compleet assortiment
Ons brede assortiment omvat ruim 17.000 artikelen. Vanuit ons centrale 
magazijn in Apeldoorn leveren wij aan fietsenwinkels in Nederland, 
België en Luxemburg.

Winkel & werkplaats
Juncker Bike Parts biedt gemak in onderdelen & accessoires. Elke winkel 
is anders, daarom geloven wij in een aanpak op maat. Samen met u 
bekijken we wie uw klanten zijn, wat uw aanbod is en welk assortiment 
onderdelen & accessoires daar het beste bij past. Met als doel een 
inrichting die aansluit bij de uitstraling van uw winkel en werkplaats en 
een positieve omzetbijdrage levert.

Snelle levering!

DAAROM
Juncker Bike Parts

* Informeer bij ons naar de voorwaarden
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NotitiesNOTITIES
Wilmersdorf 37
7327 AD Apeldoorn
T: +31 (0)318 55 30 30
E: winkelinrichting@juncker.nl
www.junckerbikeparts.nl
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DAAROM
JUNCKER BIKE PARTS

WERKPLAATS

Wilmersdorf 37
7327 AD Apeldoorn
T: +31 (0)318 55 30 30
E: winkelinrichting@juncker.nl
www.junckerbikeparts.nl











Compleet assortiment met ruim 180 topmerken

24/7 bestellen via Accentry

*Thuislevering via Accentry

Oplossingen voor winkel- en werkplaatsinrichting

Sport expertise

Service center voor DT Swiss, Crankbrothers en XLC

 *Voor 21.30 uur besteld = dezelfde dag verstuurd

 Levering ook op zaterdag

*Voor de voorwaarden neem contact op met de Verkoop Binnendienst van Juncker Bike Parts

Distributeur van:

EN WINKEL

8 715957 531676


