WINKEL- &

WERKPLAATS
INRICHTING

Maakt fietsen nog leuker!

WERKPLAATS

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.

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.
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WERKPLAATS

			 J O U W
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.

W E R K P L A AT S
maakt het

VERSCHIL

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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WERKPLAATS

VO O RBE RE IDING

U I TVOE RING

PLAN N EN
BUDG ET
CHEC K LI ST
WEN S EN EN EI S EN
TI P S , DO’S & DON ’TS
KEUZES EN ALTER N ATI EVEN
WER K P LEK K EN
CR EATI EF EN FUN C T I ON EEL ON TW ER P
TEK EN I N G EN
WER K B AN K EN
BEDR I JFS VLOER EN
PER S LUC HT
F I ETS LI FTEN
GER EEDS C HAP
WAN DB OR DEN , LADES EN TR OLLEY ’S
BR AN DW ER EN DE K AST EN

D I ENSTE N &
S P E CIA LISME N

IN T EG R AT I E MET W I N K ELI N R I C HT I N G
WER K P LAATS - EN S ERVI C EB US
CR OS S S ELLI N G
2 4/ 7 ON LI N E B ESTELLEN
D R OP S HI P MEN T
SP ORT EX P ERTI S E
J UN I VER S I TY P R ODUC T T R AI N I N G EN
BEST ELLEN TOT 21:30 VOOR N EX T DAY D E LIVE RY

O N E STOP SH OP

VOLLEDI G P R OJEC T I N EI GEN HAN D
GES ELEC T EER DE LEVER AN C I ER S
JAR EN LAN G E K EN N I S EN ERVAR I N G
ALLE ART I K ELEN EN MAT ER I ALEN UI T VOORRAAD
ALLEEN K WALI TEI TS MER K EN
E I GEN HUI S STI JL MOG ELI JK
M AATW ER K WAAR N ODI G,
STAN DAAR D WAAR MOGELI JK
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INHOUD
Totaalpakket

Zo inclusief kan het ook!
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WERKPLAATS

DOE DE

CHECK!

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!

Juncker Bike Parts Werkplaats Checklist
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
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Totaal
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TEAM

WERKPLAATS

winkel- en werkplaatsinrichting

BERT

WERKPLAATS

Werkplaatsdeskundige
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.

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.
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.

MARK

Expert winkelinrichting
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ERIK

Brand promotor XLC

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.

AANDACHT
VOOR

winkel EN

WERKPLAATS

11

WERKPLAATS

Ee n ' w e r k p l a a t s b e s t e l l e n', b i j J u n c ke r i s d a t :

' De nke n i n
			

oplos singen :
stan d aar d w a a r h e t

kan ,

maatw er k w a a r h e t mo e t o f ma g.
Zoda t j ou w i n ri c h ti n g s pr o j e c t
binn en j e b u d g e t e n

p lan n in g bl i j f t.'

Je bent fietsspecialist en je bent ondernemer.
Maar de keuze voor een nieuwe werkplaats is
niet jouw dagelijks werk. Ons team winkel- en
werkplaatsinrichting kan met je meedenken met
praktisch inzicht, oog voor detail en oplossingen
die passen in jouw interieur. Aan jou de keus.
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WERKPLAATS

Een open en

werk
BANKEN

opgeruimde

WERKPLAATS geeft de
klant een 			

‘kijkje in de keuken’.

Het aanbod in werkplekken is enorm, vrijwel alles
kan op maat. Een lang werkblad langs de wand of
een aantal eilandplekken, gereedschapslades of
-wandborden. We bespreken graag wat voor jou de
meest optimale keuze kan zijn.
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WERKPLAATS

Tip:

houd bij je verbouw- of
nieuwbouwplannen rekening met
het benodigde leidingwerk (water,
elektra, perslucht). Dat bespaart
dure aanpassingen achteraf!

fietsen in de

LIFT
EEN LIFTEND EFFECT

Het comfort van een geluidsarme
fietslift is ongeëvenaard. De
draagkracht van onze fietslift is
maar liefst 150kg.
Ook stroomhaspels en perslucht
wil je onder handbereik hebben.
Het scheelt ergernis, tijd en fysiek
ongemak.
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COMPRESSIE
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
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WERKPLAATS

Slijtvast
Vloeistofdicht
Op maat gelegd
Gekleurde lasnaden

Begin
BASIS
BIJ DE
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Werkplaatsvloeren zijn slijtvast, olie- en vochtbestendig,
worden op maat gelegd en voorzien van lasnaden die de
vloer vloeistofdicht maken (diverse kleuren mogelijk).
Aangezien wij ook winkelvloeren leveren is het mogelijk
om uw werkplaatsvloer en winkelvloer perfect op elkaar
aan te laten sluiten.
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WERKPLAATS

GEREEDSCHAP

&

ALGEMEEN, FIETSSPECIALISTISCH

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.

Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
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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

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

Accukasten

BRANDWERENDE

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:

VEILIGHEID
voor
ALLES
		
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.

• 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)
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WERKPLAATS

Tip:

Zicht op de werkplaats
is iets anders dan “last van
nieuwsgierige aagjes”. Zorg dus
voor goede zichtlijnen vanuit de
winkel, dat kan ook zonder al te
makkelijk inlopende klanten.

Zicht
LIJNEN
Loop
De goede, professionele werkplaats
blijft jouw domein. Maar hij mag
gezien worden. Niet alleen omdat je
trots bent op je werk maar ook om
klanten te overtuigen.
Daarnaast moet je rekening
houden met looplijnen. Die van
de medewerkers in de werkplaats
moeten zo kort mogelijk zijn voor een
efficiente werkwijze.
De looplijnen van je klanten mogen
natuurlijk langer zijn maar zorg met
zichtlijnen wel dat ze zich makkelijk
oriënteren en op hun doel af kunnen
stappen.
Het is goed dat ze daarbij ook steeds
de werkplaats kunnen zien. Speelse,
open productpresentaties en goede
merk ‘signing’ helpen daarbij.
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WERKPLAATS
integratie sfeer/stijl van winkel en werkplaats
kopborden met sfeerbeeld en/of logo
beeldschermen voor interactie
productpresentaties
kledingpresentaties
legplanken
achterwanden met sfeerplaat
ombouw met visuals/ logo/productinfo
cross sell styling
verlichtingplan
merkbeleving en themagebruik
looproutes en zichtlijnen
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WERKPLAATS

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!

Voordelen
mobiele werkplaats:

•
•

•

Direct kleine reparaties aan huis

•

Hoog servicelevel

•

Geen wachttijden

•

Afspraak waar en wanneer het
de klant uitkomt

Service DEUR

•

Rechtstreeks overleg met de
monteur

TOT AAN DE
Drie concepten:

 Good
 Better
 Premium
Altijd:
Eigen ontwerp
belettering en
styling van de bus

Drie manieren:

 Lease
 Koop
 Eigen bus
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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)
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WERKPLAATS

Kennis KUNDE
EN

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.
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WERKPLAATS

DAAROM
Juncker Bike Parts
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!
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* Informeer bij ons naar de voorwaarden
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WERKPLAATS

Wilmersdorf 37
7327 AD Apeldoorn
T: +31 (0)318 55 30 30
E: winkelinrichting@juncker.nl
www.junckerbikeparts.nl
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Notities
NOTITIES
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DAAROM
JUNCKER BIKE PARTS

WERKPLAATS

EN WINKEL











Compleet assortiment met ruim 180 topmerken
24/7 bestellen via Accentry
*Voor 21.30 uur besteld = dezelfde dag verstuurd
*Thuislevering via Accentry
Levering ook op zaterdag
Oplossingen voor winkel- en werkplaatsinrichting
Sport expertise
Service center voor DT Swiss, Crankbrothers en XLC
*Voor de voorwaarden neem contact op met de Verkoop Binnendienst van Juncker Bike Parts

Distributeur van:

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

8 715957 531676

