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	  	  	  Winkelwagens	  kinderen	  
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Winkelwagens	  kinderen

	  	  Kinderwagen	   Kidcar	  Rood	   Kidcar	  Groen

AT	  240	  

Tevens	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  om	  uw	  wagens	  geheel	  naar	  eigen	  wens	  te	  personaliseren	  met
de	  volgende	  opties	  tegen	  meerprijs.	  
*	  Muntsloten	  
*	  Handgreep	  voorzien	  van	  uw	  logo
*	  Comfort	  handgrepen
*	  Poedercoating

*	  Rolbaanwielen 	  kinderwagens	  kunnen	  worden	  
*	  Scannerhouder 	  gecoat	  in	  diverse	  kleuren	  

Met	  speciale	  kinderwinkelwagens	  wordt	  winkelen	  weer	  fun.	  Voor	  kinderen	  én	  voor	  ouders!	  Het	  is	  dan	  ook	  
niet	  voor	  niets	  dat	  veel	  winkels	  ‘kidcars’	  bieden.	  De	  kinderen	  rennen	  direct	  op	  de	  wagentjes	  af	  en	  kunnen	  
niet	  wachten	  om	  te	  gaan	  winkelen.	  
Kleine	  kinderen	  zijn	  bijvoorbeeld	  dol	  op	  de	  F2002,	  een	  winkelwagen	  met	  ingebouwde	  raceauto.	  Deze	  
grappige	  winkelwagen	  hebben	  wij	  speciaal	  voor	  ouders	  met	  jonge	  kinderen	  ontwikkeld.	  De	  ouders	  kunnen	  
ongestoord	  winkelen	  terwijl	  hun	  kroost	  zich	  vermaakt	  in	  het	  vrolijk	  gekleurde	  raceautootje.	  Het	  kindje	  
wordt	  veilig	  vastgezet	  met	  de	  ingebouwde	  veiligheidsgordel.	  De	  F2002	  kan	  worden	  genest	  met	  andere	  
F2002’s.	  Wel	  zo	  prakMsch.	  	  
Ook	  het	  miniwinkelwagentje,	  de	  CC	  Children’s	  trolley,	  is	  bijzonder	  populair	  bij	  de	  kleintjes.	  Hiermee	  kunnen	  
de	  kinderen	  lekker	  zelf	  shoppen.	  Dankzij	  de	  vrolijke	  vlag	  kunnen	  de	  ouders	  hun	  kinderen	  gemakkelijk	  in	  de	  
gaten	  houden.	  
Naast	  deze	  standaardmodellen	  maken	  wij	  ook	  kinderwinkelwagens	  op	  maat.	  Informeer	  bij	  uw	  
accountmanager	  naar	  de	  mogelijkheden.	  
	  

Het	  kinderzitje,	  tassenhaak	  en	  handgreepkappen	  worden	  geleverd	  in	  
dezelfde	  kleur	  als	  de	  body	  van	  de	  Kidcar.	  	  Rood,	  Groen	  of	  Blauw.	  
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Kidcar	  F	  2002	  

Lengte	  wagens	  in	  mm
1 10 25

kidcar 1105 9115
kinderwagen 530 2105 4730

De	  Kidcar	  F2002	  kinderwinkelwagen	  is	  onweerstaanbaar	  voor	  kleine	  
kinderen.	  Dankzij	  de	  Kidcar	  F2002	  komen	  ouders	  met	  peuters	  dan	  ook	  graag	  
naar	  uw	  winkel.	  Deze	  oerdegelijke	  kinderwinkelwagen	  is	  door	  DCR	  Europe	  in	  
eigen	  huis	  ontwikkeld.	  De	  F2002	  is	  verkrijgbaar	  in	  vier	  vrolijke	  basiskleuren,	  
zoals	  Ferrari-‐rood	  en	  Jaguar-‐groen.	  Het	  autogedeelte	  hee]	  een	  
veiligheidsgordel,	  zodat	  het	  kindje	  er	  niet	  uit	  kan	  vallen.	  
De	  Kidcar	  F2002	  is	  vervaardigd	  van	  kunststof	  en	  hoogglans	  verzinkt,	  
gechromaMseerd	  draadstaal	  en	  voldoet	  aan	  de	  Europese	  kwaliteitsnorm	  EN	  
1929.	  De	  korf	  kan	  worden	  voorzien	  van	  een	  coaMng	  in	  uw	  huiskleur.	  De	  
handgreepkappen	  zijn	  verkrijgbaar	  in	  9	  verschillende	  kleuren.Diverse	  
accessoires	  beschikbaar.	  
	  

Kinderwinkelwagen	  
	  
Jong	  geleerd,	  oud	  gedaan.	  Kinderen	  vinden	  niets	  leuker	  dan	  met	  hun	  
eigen	  winkelwagentje	  uw	  winkel	  te	  verkennen,	  net	  als	  hun	  ouders.	  De	  
kinderwinkelwagen	  CC	  Children’s	  Trolley	  is	  een	  natuurgetrouwe	  
miniatuurversie	  van	  een	  volwassen	  winkelwagen.	  Dankzij	  de	  CC	  
kinderwinkelwagen	  krijgen	  kinderen	  én	  ouders	  zin	  om	  uw	  winkel	  te	  
bezoeken.	  
Dit	  winkelwagentje	  wordt	  net	  als	  alle	  ‘normale’	  winkelwagens	  
uitgevoerd	  in	  hoogglans	  verzinkt,	  gechromaMseerd	  draadstaal	  en	  
voorzien	  van	  een	  transparante	  poedercoaMng.	  De	  CC	  Children’s	  Trolley	  
voldoet	  aan	  de	  strenge	  Europese	  norm	  EN	  1929	  voor	  winkelwagens.	  De	  
meeste	  klanten	  kiezen	  ook	  voor	  de	  opMonele	  vlaggenmast,	  die	  tegen	  
meerprijs	  wordt	  geleverd.	  Diverse	  typen	  muntsloten	  en	  verschillende	  
kleuren	  handgreepkappen	  beschikbaar.	  	  
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Euronorm	  	   DCR	  winkelwagens	  worden	  geproduceerd	  en	  getest	  

1929 volgens	  internationale	  kwaliteitsrichtlijnen	  voor	  

winkelwagens.	  	  EN	  1929

Hiermee	  bent	  u	  zeker	  van	  een	  constante	  kwalitatief	  

hoogstaande	  productie.

Assortiment Het	  productengamma	  omvat	  vele	  standaard	  winkelwagens	  

welke	  kunnen	  worden	  voorzien	  van	  even	  	  zovele	  opties.	  

Tevens	  worden	  tal	  van	  aanverwante	  producten	  zoals

specials	  en	  platte	  wagens	  geleverd.	  

Productie	   Veelal	  geautomatiseerde	  processen	  op	  moderne

machines	  garanderen	  een	  maatvast	  kwaliteitsproduct.

Momenteel	  (	  2014	  )	  is	  de	  productie	  cappaciteit	  160.000	  

stuks	  per	  jaar	  gebaseerd	  op	  1.5	  ploeg.	  

Controle	   Alle	  producten	  worden	  gecontroleerd	  alvorens	  deze	  	  

worden	  uitgeleverd.	  Tevens	  word	  iedere	  productieorder	  

gedocumenteerd	  qua	  zink	  en	  coating	  laagdikte.

Garantie	   24	  maanden	  op	  wagen	  en	  productie	  fouten

36	  maanden	  op	  functionaliteit	  van	  de	  wielen	  

	  
Service	   Eigen	  onderhoudsdienst	  voor	  geheel	  Nederland	  

Partnerbedrijf	  in	  Duitsland

DCR	  europe	  is	  een	  dochterbedrijf	  van	  

MOVE	  TO	  IMPROVE	  
Geef	  uw	  klanten	  een	  predge	  winkelervaring	  met	  soepel	  rollende,	  strak	  sturende	  winkelwagens.	  
Zoals	  de	  winkelwagens	  van	  DCR	  Europe.	  Onze	  wagens	  staan	  op	  wielen	  van	  topkwaliteit	  en	  blijven	  
alMjd	  in	  het	  spoor.	  De	  standaardwielen	  hebben	  een	  rubberen	  loopvlak	  en	  zijn	  voorzien	  van	  
precisiekogellagers,	  waardoor	  ze	  een	  lage	  rolweerstand	  hebben.	  Ze	  zijn	  verkrijgbaar	  als	  vast	  wiel	  	  
en	  als	  zwenkwiel	  met	  afgedicht	  bovenlager.	  De	  wielen	  zijn	  beschermd	  tegen	  slijtage,	  stof	  en	  
beschadigingen	  door	  zachte	  kunststof	  beschermringen	  op	  het	  wiel	  en	  op	  het	  bovenlager.	  Op	  
bepaalde	  modellen	  winkelwagens	  is	  aanvullende	  bescherming	  beschikbaar	  in	  de	  vorm	  van	  
gekleurde	  wielkappen.	  Verkrijgbaar	  in	  afmeMngen	  van	  100	  of	  125	  mm.	  

DCR	  Europe	  B.V.	  
James	  Wafstraat	  1	  
7442	  DC	  Nijverdal	  
The	  Netherlands	  
	  
tel	  +31	  548	  623077	  
fax	  +31	  548	  611155	  
	  
www.dcreurope.com	  




