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Dávno pryč jsou doby, kdy prodejní pulty a systémové stěny v obchodech 
sloužily primárně k uložení vystaveného zboží. Nákup má přinášet pocit 
naplnění a zákazníci nakupují všemi smysly. O finálním výběru výrobku 
tak rozhoduje mnohem více aspektů než jen jeho kvalita a obal. Je to 
i prostředí, v němž se nakupující nachází, a systém, jakým a na čem je 

zboží vystaveno. Prodejny nové generace jsou hravé a nabízejí snadnou 
možnost, jak zboží odebírat. 

ákladním stavebním kamenem 
dobré prodejny je její dispozice. 
Jestliže při jejím budování není 
myšleno na vnitřní uspořádání, po
tom není snadné vytvořit nákupní 

prostředí, se kterýrn by byl zákazník spokojen a rád 
by se do něj vracel. Trendy minulých let jsou dáv
no pryč a standardní regály a pulty sloužící pou
ze k uloženi zboži přestávaj í stačit. Těžké, vysoké 
a také nevzhledné regály nahrazují nízké policové 
regály, u kterých je možné vybrat si barvu i mate
riál. Vůbec nej lepším řešením je vybavit prodejny 
na míru. Tak jako doma jsou in skříně na míru, 
i obchodníkům se lépe pracuje s pulty a regály, 
které jsou vytvářeny na základě jejich zkušeností, 
potřeb a dispozic prodejen . 

Trendem je individuální 
design na míru 
Pulty a systémové stěny jsou hlavním a nejviditel
nějším prvkem interiéru každého obchodu. Proto 
jeho design hraje velmi důležitou roli. což tvrdí 
i Radovan Koláčný. projektový manažer společnos
ti CR Design: ,,V současné době jsou trendy opro
ti předchozím létům samozřejmě jiné. Změnila se 
prezentace a tfm i užitné řešení. Měnici se design 
je d ůsledkem využití roz.širujídho se okruhu mate
riálů steJně jako dostupných technologi i. Zásadní 
změny jsou v podsvíceni. v řešení reklamních ploch 
a ve využití interaktivní reklamy a poutačů . " Pro
sazují se i speciál ní regály, které jsou jednak uzpů
sobené určitému typu zboží a jednak jsou designo
vě velmi povedené, takže pozvednou úroveň 
prodeje daného sortimentu a vytvářejí atraktivní 
prodejní koutky. 

Napříkl ad společnost Wanzl se může čerstvě po
ch lublt prestižnim oceněn ím German Design 
Award 2018 za svůj regálovy systém pure tech. Má 
f illgránovy design, všechny přednosti drátěného 
regá lu s obrovskou nosností, a přitom figuruje 
v cenové třídě plechových regálů . Specialitou jsou 
stěny pro konkrétni druh zboží a s nimi tak napří
klad vystavení vina ve třech úrovnich splň uje vyso
ké nároky, které při výběru kladou zákazníci. Po
hodové vystavení musí být zachováno také pro 
prezentaci ovoce a zeleniny a zároveň na první 
pohled musí být vidět její čerstvost a nezávadnost. 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz 

Místo klasických košíků na pečivo jsou také vhod
ná řešení pro atraktivní vystavení a hlavně hygie
nickou nabídku čerstvého pečiva. 

.,Jednotliví zákazníci se opravdu snaží individuál
ním designem odlišit od konkurence. Laminova
nou DTD dnes často nahrazují lamináty a kom
paktní desky a do obliby přichází přírodní masiv," 
říká Marek Dressler, jednatel společnosti Plus Kon
takt. V regálech se kromě designu musí klást důraz 
také na udržení funkčnosti. Trendem v systémo
vých stěnách je tak kategorizace uliček v jednot
ném stylu anebo brandování jednotlivých regálo
vých modulů. 

Brandování 
působí na emoce 

a usnadňuje 
orientaci. 

V minulosti byly regály a uličky bez nápadu, plnily 
jen svou funkčn í roli. Díky Jasnější kategorizaci Jsou 
dnes pro nakupující přeh l ednější a zá roveň je lepe 
inspirují k impulzním nákupům . .,Brandovánf regá
lů napomáhá rozbourat uniformitu regálů, působí 
na emoce a pomáhá v orientaci a rozh odování. 
Promovaným produktům v nich dává možnost vy
niknout a zároveň je využívat k přilákání do kate
gorie. Navigace s označením kategorií a subkate
gorii lépe připomíná potfeby a stimuluje tak 
prodeje," popisuje Tomáš láček, senior proJeCt 
manager společnosti Dago. 

Vládnout by 
měla přehlednost 
a kategorizovanost 

Výrobci tohoto vybavení prodejen se shodují, že 
obchodníky musí především zaujmout, musí být 
funkční, designové doplňky nesmějí omezovat 
funkčnost regálu či pultu, a hlavně musí zdůraznit 
prezentované zboží. Správný regál by měl korespon
dovat s celkovou koncepcí interiéru prodejny a sor
timentem. Protože je to vybavení, které je v obcho-

„Prosazují 
se drátěné 

regálové 
systémy.• 

U proaktivních zákatniku se ()rOSalUJI drá
těné regálové ystemy. Jako ,e pure tech č1 
wire tech, wire tech 100. ktere vypada1r lu
xusnéJ1 než plechové regály. Navíc dostavaJi 
zbož1 blíže k zákaznlkovl. potlačuji samot· 
nou konstrukci regálu, mail větší odolnost 
proti poškrabáni a lepe se udržují. 

Libuše Kopecká. 
\'edouc1 marketing-u Wn md 

dě dlouhodobě používáno, mělo by byt především 
kvalitní s tvarově stálou konstrukcí ... Naše regály 
nab[zeJi velké množství systémovych prvků a jsou 
vzájemně kompatibilní, což chytrý zákazník otenf. 
protože se mu otvirá velká míra variabi lity a mož
ností i do budoucna," konstatuje Libuše Kopecká, 
vedoucí marketingu společnosti Wanzl. 

Regál by měl být pfehledný a kategorizovaný. aby 
se nakupující rychle zorientoval. Dále by měl být 
dopl něn o vhodně zvolené tematické osvětleni. kte
ré dokresluJe atmosféru daného sortimentu. "Rych
lá orientace a atmosféra v u ličce je nakupujicimi 
pozitivně vnímána a podporuje impulzivní nákupy. 
Atmosféru lze dokreslitvizuály, materiály, barevnos
tí a podobně. Například kovové regály orámované 
laminem v dřevodekoru působí pro vhodný sorti
ment mnohem lepším dojmem," podotýká Tomáš 
2áček. Jak ale upozorňuje Radovan Koláčný, velmi 
záleží na tom, pro jaký účel toto vybavení prodejen 
pri prodeji a prezentaci slouží, kde má své umístění 
a v neposlední radě jaký je na ně užitný nárok. 
Obecně platí, že méně je více, proto se i zde většina 
trendů uchyluje k minimalismu. 

... , ... 
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Mechanický posun 
usnadňuje doplňování 

V oblasti použitých materiálů za poslední roky 
žádná zásadní změna nenastala . Vybavení se stá
le vyrábí zejména z kovových profilů a drátů, což 
je dáno požadavky na nosnost a univerzálnost. 
Výhodou je, že konečná úprava může být spjatá 
s výrobcem, který dokáže navrhnout konkrétní 
design, zaj istit jeho obrandování anebo si na to 
najmout specializovanou agenturu, která provede 
návrh na přání zákaznika. Typové kovové regály 
jsou často doplňovány a individualizovány 
designovými dopl ňky, jako jsou na míru připrave

né bočnice , zastřešen í, osvětlení a podobně . To 
potvrzuje i Libuše Kopecká: .. Prodejny jdou často 
cestou doplňků, ať už z přírodních či umělých ma
teriá l ů, které jim umožňují dotvořit design regálu 
podle jejich představ." Pro police je nejčastěji vy
užíván kov či laminovaná d řevotříska nebo lakova
ná MDF deska a sklo. Nicméně lze aplikovat i růz
né další materiály. 

Jediným 
limitujícím 
prvkem je 

představivost 
a cena. 

Regálové systémy však mohou být i prémiovější -
z lesklého nebo matného lamina - jsou také urče
ny spí.še pro luxusní zboží. .,Případn ě lze tyto ma
teriály kombinovat. Kovové regály orámované 
laminem v dřevodekoru působí pro vhodný sorti 
ment mnohem lepším dojmem," dodává Tomáš 
Žáček. V posledních letech výrobci regá lů zazna 
menávají vysokou poptávku po systémech. které 
usnad ňuji doplňování zboží a disponují mechanic
kým posunem do čela regálu . ,.Správné 0světlen í 
regálů je trendem posledních let, a to hlavně kos
metického sortimentu a oblasti péče o tělo . Naši 
zákazníci volí variantu horního nasvícení zboží 
umístěné.ho pod regálovou policí nebo, a to hlavně 
výrobci kosmetiky, variantu LED nasvíceni umístě

ného v speciálních čelních lištách. Zde světlo pro
svěcuje brandovou komunikaci v liště," upozorňu
je na nový t rend Vojtěch Motl, managing director 
společnosti HL Display. 

.Trendy 
se vyvi)ejf 
a těiko se 
popisují.• 

Jnovat1vn1 technologie a materiály umožt'lují 
v případě regálu a pultů neustalou změr:iu 
a vysledek je závisly na schopnostech 
a pfedstavivosti designéru Vhodný a sprtiv· 
ny vzhled m~ své místo ve všech oblastech 
lidského života. 

Radovan Koláčný. 
p rojektový manažer, CR Design 

Poptávané regály nejčastěji řeší možnost odlišit se 
v prodejnách v záplavě mnoha próduktů v regá
lech, hlavně těch konkurenčních . Toho lze dosáh
nout vhodně zvolenými prostředky: ,. Materiál , 
světlo, barevný kontrast a grafika. Je toho mnoho, 
co lze vždy navrhnout klientovi na míru. Branding 
ap likujeme na různé druhy regálových systémů 
bez rozdílu materiálu a konstrukce," vysvětluje To
máš láček. Jakmile si zákazník vybere, zda potře
buje kovový či drátěný regál. řeší jeho barevnou 
kombinaci . .. u regálů zákaznici upou.štějí od uni
formní bílé barvy a nahrazují ji jinými, moderními 
odstíny v kombinaci s přírodn ími materiály podle 
druhu prezentovaného zboží," informuje Marek 
Dressler. Podle Libuše Kopecké dokonce pfevláda
jí antracitové odstíny, na kterých pěkně vynikají 
barvené oba ly zboži. Objednatelé často volí dopl
něk v podobě osvětlení a výrobci nabízej í inovativ
ní osvětlovací systémy, ktere lze bez kabel ů jedno
duše přiklapnout na regál a hned svítí. 

Na míru připravené regály 
jsou složité na výrobu, 
ale mají punc exkluzivity 

Kromě maloobchodních řetězců v současné době 
téměř neexistuje typová výroba pultů a regálů . 
Neustále se vytvářejí různé druhy návrhů, a tak 
každý výrobek, byť někdy jen v detailech, je prak
ticky atypický. Výhody jsou jasné- každý se může 
odlišit a výrobci tuto službu nabízejí jako svůj stan
dard. Navíc získá možnost vytvořit v prodejně přes-

ně takové prostfed f, které odpovídá jejím dispozi
cím. Samozřejmě Je zapotřebí poč'.itat s t ím, že 
cena těchto výrobků je vyšší a přímo závi slá na 
míře konkrét ních úprav. Na míru vyrobené regály 
jsou složité na technické zpracován í a výrobu 
a mají punc exkluzivity nebo jiné specifické image, 
například pro podporu konkrétní značky v rámci 
produktové kategorie. Z tohoto hlediska JSOU čas
to poptávané i na nové zboží, s kterým se původně 
v obchodě nepočíta lo, bylo nově za listováno a má 
třeba atypické balení. Příkladem může být sorti
ment pro domácí mazličky, kterýma nyní v obcho
dech poměrně silné zastoupení. 

Atypické regály se hodně používajl na pečivo, ze
leni nu, víno a alkohol. Tedy na sortiment. kde jsou 
zajímavé prodejní marže, a je tedy potřeba zákaz
níka zaujmout a při l ákat k nákupu. Specializova
nou skupinou JSOU interakt1vn1 pulty či regály 
Nejenže lze takto zcela j inak oslovit zákazníka, ale 
mladí lidé majf chuť si více hrát a bavit se, proto je 
přítomn é moderní technologie oslovují. ,. Interak
tivita v regá lu, jako ob.ecně v POS, kupující láká . 
Své místo má napi'fklad v hobby marketech , kde 
třeba dotykový displej s aplikací může pomoci vy
brat vhodný typ nátěru. Také v sekci alkoholu si 
uplatnění najde - zde kupujícímu dokážete pomo
ci s volbou vhodného drinku na večer," shrnuje 
Tomáš Žáček . 


