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De natuur levert ons de heerlijkste noten en vruchten. Tijd om iets terug te doen.

Met RANOBO BIO kiezen wij en jij bewust voor biologische producten en met ons unieke

Bio Pick & Mix bulkbinmeubel gaan we nog een stapje verder. Met deze milieubewuste 

winkelaanwinst speel je authentiek en bedachtzaam in op de huidige retailkoers. Het vrij kiezen 

en vullen vanuit bulkcontainers geeft een vintage kruideniers- en marktbeleving. Voor een 

optimale integratie in jouw winkel past dit shop-in-shop concept in elk type rayonnage.

Zero waste en Bio, het
beste van twee werelden_
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Pick and Mix Bio, de pret van
plasticvrij kiezen en vullen

Vul je kartonnen cup met
je eigen unieke mix.

Sluit je cup met
kartonnen deksel.

Vaste prijs per gewicht.
Reken gewoon af aan de kassa.

DE LEKKERSTE BIO-PRODUCTEN

Onze BIO-gecertifi ceerde producten, dat zijn er al

meer dan twintig verschillende, worden met respect 

gekweekt en met veel liefde geoogst. Zo geniet je volop

van de vertrouwde kwaliteit van ons gekende assortiment

en draag je mee zorg voor onze aarde. We stopten

de meest gegeerde klassiekers in ons BIO-gamma.

Mooi gepresenteerd in onze praktische, opvallende en

luchtdichte zakjes met blokbodem. De meer kwestbare 

gedroogde vruchten vind je in stevige vierkante bakjes. 

Makkelijk stapelbaar en transparant. Visibiliteit verzekerd.

Ons service team
staat voor je klaar
✔ vlotte installatie 

✔ helemaal op maat van jouw rayon

✔ merchandising ter plaatse

✔ periodiek volledig onderhoud

... en dat allemaal door Ranobo.

SÜPER GEMÅKKELIJKE

BÜLK BINS VÅN RÅNÖBÖ
Je hoeft geen handige harry te zijn voor onze

Bülk Bin. Wij zorgen voor alles, van de montage
tot het frequent onderhoud van alle elementen

en onderdelen.

Al wat jij moet doen, is contact met ons opnemen

wanneer je ons nodig hebt. Ons Ranobo Service 
Team staat altijd voor je klaar.


