Fremtidens
lager

Individuelt
tilpasset
etter behov
og rammer

Matvaresikkerhet
i absolutt
toppklasse

Minimer
sløsing
med varer
og tid

Klare signaler
for raske valg
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Fargene på Tonons løsninger er ikke bare der for syns skyld.
Vi mener det virkelig når vi sier at det skal være enkelt.
Derfor har vi utviklet et system som sikrer at medarbeiderne dine kan jobbe så effektivt som mulig på lageret ditt.
Farger avkodes langt raskere og mer nøyaktig enn muntlige
avtaler og nedskrevne instrukser.

Eksempler på
inndeling av varer

Hver farge kan symbolisere så å si hva som helst – det
bestemmer dere selv ut fra hvilke oppgaver som skal løses.
Rot og mangel på oversikt er blant de viktigste grunnene
til at feil skjer. En feil kan i beste fall bety unødig bruk av tid
– eller den kan få mer alvorlige konsekvenser.

Grønne hyller
– grønnsaker
– kundebestilte varer
– introduksjonsklare fra neste uke
– medarbeiderhylle

Røde hyller
– kjøttvarer
– datokritiske varer
– aktuelle tilbudsvarer
– særlig følsomme varer
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20 cm IKKE brukt
1 m seksjon (-20%)
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Optimal utnyttelse av lageret

Iøynefallende praktisk
ISO er som kjent et viktig begrep innenfor all logistikk
og lagerstyring. Nettopp derfor bygger Tonons designlinje
på ISO-standardene.
Selv om vi setter vår ære i å lage produkter som tar seg godt ut, ville det være til
liten nytte hvis vi ikke brukte ISO-standardene som utgangspunkt. Det er nemlig
bare slik vi kan sikre at du får utnyttet
lageret ditt best mulig.
Derfor kan alle løsningene våre også
tilpasses for eksempel 40x60 cm, som er
et omdreiningspunkt på ethvert lager.
Videre har vi tatt hensyn til at man noen
steder trenger plass til oppvaskkummer
på 50x50 cm.

Samtidig er designen viktig for at du skal
få den optimale løsningen.
Derfor har vi jobbet hardt med å utvikle
«black line» der alle aluminiumsdelene
har en flott svart farge – selvsagt uten å gå
på akkord med anodiseringskvaliteten.
Dessuten kan vi tilby en rekke typer lameller til løsningen din. I tillegg til de ulike
fargene har vi også aluminiumslameller,
som er spesielt godt egnet for kritiske
produkter.
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Oversikt smitter
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Forskning på logistikk har for lengst bevist det vi innerst inne visste:
Rot og mangel på oversikt på lageret har en tendens til å forplante seg helt ut til kunden.
Vi har – og vil alltid ha – fokus på å lage løsninger for å
bygge og opprettholde sikre systemer som lar deg tilby
kundene dine best mulig service.

Et lager uten tvil. Et lager der alt har sin plass, og der det
er lett å sørge for at det forblir slik. Det er målet vårt.
Det er også hva en riktig utnyttet Tonon-løsning gir deg.

Hvis en kunde spør etter en vare og medarbeideren ikke
vet helt hvor den befinner seg, skaper det en usikkerhet
som smitter. Hvis medarbeiderne stadig må gjette seg til
hvor varene ligger, vil det prege hele bildet kunden får av
virksomheten.

Ikke bare fornøyde medarbeidere, men også det som
teller når det kommer til stykket: fornøyde kunder.

Før

Etter
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En trygg
arbeidsplass

1

2
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Vi har tenkt på alt
1 Ingen hjørnestolper som gjør det vanskeligere å nå varene.
2 Alle sammenkoblinger er skjult, så det er ingen skruer eller annet å sette seg
fast i eller skjære seg på.
3 Både aluminiums- og plastlamellene er frie for skarpe kanter.
4 Siden alle materialer er rustfrie, vil det heller ikke utvikle seg farlige sår eller
avskallinger.
5 Lamellene våre sikrer at emballasje ikke kan fryse fast og dermed ødelegges
og utgjøre en risiko ved håndtering.
6 Informasjon om bæreevne på alle hyller sikrer mot overbelastning.
7 Endegavler hindrer varer i å falle ut og kan også brukes som informasjontavler.

4
5

3

6

7
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Et trygt valg
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Kravene til oppbevaring og håndtering av matvarer blir stadig mer omfattende,
og har du ikke alt på stell når du blir kontrollert, kan det bli dyrt.
Alle Tonons produkter etterlever alle gjeldende krav,
siden vi har den høyeste næringsmiddelklassifiseringen,
Food grade.
Når vi velger materialer, tar vi hensyn til alle relevante
faktorer – inkludert sikkerhet for kundene.
Med en Tonon-løsning er du sikret mot smitte eller
avskalling til produktene dine. Du er også sikret mot
rust som kan ødelegge varene.

Vi vil at det skal være enkelt å behandle varene på lageret,
og at det ved behandling og plassering skal være minimal
risiko for at man skader varene og dermed kompromitterer
kvaliteten.
Også her kan det unike fargesystemet vårt gjøre det enkelt
å ha kontroll på holdbarhetsdatoer allerede mens varene
ligger på lageret.

FOOD GRADE betyr at matvarer kan
oppbevares rett på reolsystemene våre,
uten emballasje.
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Plass for mer

Vi i Tonon har alltid sett det som vår viktigste oppgave
å gjøre kundene fornøyde.
Det er løsningene våre som skal tilpasses behovene dine
– ikke omvendt.
I-form

Derfor kan vi optimere lageret ditt med en margin på bare tre centimeter,
noe som tilsvarer den hvite bunnlinjen på disse sidene. Vi vet nemlig at ubrukt
plass koster penger.
Dessuten har vi en rekke alternativer å velge mellom når akkurat ditt lager
skal innredes.
I-form

L-form

L-form
U-form
Løsningene våre dekker alt. Vi kan selvfølgelig også øke lagerkapasiteten
din med våre mobile enheter og hjelpe deg med å utnytte plassen bedre
med frittstående trillevogner.
U-form
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Rullevogn

Mobile enheter

Lager med
statiske enheter

Statisk
vs

Mobilt
(high density)

Minst

40%

mer lagerkapasitet

Lager med
mobile enheter
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Skreddersydd for deg
Når du velger en Tonon-løsning, får du en løsning som setter dine behov først.
Med Tonon er veien kort mellom deg og oss. Vi tar mål
og diskuterer de forskjellige ønskene du måtte ha, i tillegg
til at vi snakker om fysiske begrensninger som stolper,
adgangsforhold og lignende.
Deretter får du se en 3D-tegning av lageret ditt, og av
løsningen vi sammen har kommet frem til at er den beste
for deg.

Til slutt sørger vi naturligvis for å installere løsningen
hos deg.
Det skal være like problemfritt for deg å samarbeide
med Tonon som det blir for medarbeiderne dine å bruke
systemet vårt.

Glasslokk for rask og direkte
betjening fra kjøkkenet

Fra 3D-tegning til ferdig resultat
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Fra 3D-tegning til ferdig resultat
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1 Mobilt reolsystem (HD), gulv-rail

10 Utstillingshyller

2 Aluminium-lameller (Solid/Massive)

11 Gavl med sidepanel

3 Kantbeskyttelse (light)

12 Mobilt reolsystem (HD), topp-rail

4 Trillevogn H1800 mm, 250 kg belastningskapasitet

13 Aluminium-lameller (Ventilerte)

5 Reolseksjoner for kasser, kummer og kantiner

14 Kantbeskyttelse (massiv)

6 Hjørnekobling for alle dybder

15 Samlebeslag for frittstående gavler

7 Fargede PE-HD-lameller

16 Stort utvalg av kroker/knagger

8 Reolbenk

17 Vegghyller

9 Trillevogn H1050 mm, 125 kg belastningskapasitet

18 Omega-beslag til sikring mot vegg
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Enkelt å gjøre rent
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Uten effektiv rengjøring blir det umulig å utnytte et lager
optimalt. Dette har Tonon tatt hensyn til når vi har utviklet
løsningene våre.
Med fritt rom på 26 cm under alle hyller er hele gulvet
tilgjengelig.

Ingen skarpe kanter eller synlige koblinger der redskaper
kan bli ødelagt eller sette seg fast.
Alle lameller kan raskt tas av og vaskes i oppvaskmaskinen, siden de er laget av spesialplast som tåler temperaturer fra -30 til +90 grader.
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Slutt på svinnet

Nøkkelen til optimal utnyttelse av lageret er å få
slutt på svinn og sløsing. All reduksjon i tidsforbruk
og varesvinn har stor betydning for bunnlinjen.
Derfor er svinn også et viktig element for oss i Tonon når vi skal utvikle
løsningen for deg.
Du vil oppnå mindre svinn med:
Fargedifferensiering. Farger avkodes både raskere og mer nøyaktig enn tekst
og muntlige beskjeder. Derfor vil riktig og god bruk av de fargede lamellene
våre bidra betydelig til at medarbeiderne dine bruker kortest mulig tid på
lageret. For eksempel vil røde hyller til datokritiske varer styrke innsatsen for
å få dem solgt i stedet for å kaste dem.
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Tilgjengelighet og oversikt
Løsningene våre er utviklet ut fra et sterkt ønske om å gjøre
varene så tilgjengelige som mulig for medarbeiderne dine.
De mange forskjellige hyllevariantene gir et godt overblikk over
lageret som helhet, slik at ingenting blir avglemt.

Før – svært vanskelig FIFO

Etter – rask og sikker FIFO
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Løsninger vi gjerne
setter navnet vårt på

Tonon har vært på markedet siden 1946, og i
dag drives virksomheten av tredje generasjon
av familien Tonon i Torino i Italia.
Siden den spede starten med rulleskinner til kjøttsider har
det bare gått oppover. I dag finnes Tonon over så å si hele
verden, og Eric og Luca jobber med kvaliteten på den måten
man gjerne gjør når ens eget familienavn er det samme som
varemerket.
Det at Tonon er et kjent og kjært varemerke vises også på
kundelisten vår, der du finner mange ansvarsbevisste firmaer.
For at de skal fortsette å stå på listen, gjør vi alt vi kan for at de
skal være fornøyde – noe vi naturligvis gjør for alle nye kunder,
store som små. Når virksomheten er som en familie, er regel
nummer én at man ikke lar noen i stikken.

Eric & Luca Tonon
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Tonon 1946

Tonon i dag

World wide service

Utvalgte referanser
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Bare det beste
er godt nok
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Tonons produkter er lagd av materialer som er nøye utvalgt for å oppfylle alle kravene
vi stiller for å kunne levere topp kvalitet. Det er bare på den måten vi kan være helt
sikre på at løsningene våre innfrir kundenes forventninger og myndighetenes krav.
Alle Tonon-profilene er derfor lagd av rent anodisert
aluminium.

På grunn av de høye kvalitetskravene våre fremstilles
plastlamellene våre av High Density Polyethelene (PE-HD).

Aluminium er det eneste materialet som er både holdbart,
rengjøringsvennlig og ikke minst rustfritt.

Denne plasttypen har både lang levetid, høy bæreevne
og god toleranse for rengjøring. Lamelløsningen vår er
dessuten det som gjør det mulig for oss å tilby det unike
fargekodesystemet.

I tillegg har Tonon gått for en svært kraftig anodisering på
hele 20 mikrometer.
Alt dette sikrer deg mot rust, brudd og slitasje.

For Tonon er kvalitet også uløselig knyttet til produktenes
holdbarhet. Vi er stolte over at løsningene våre ser nye ut
selv etter mange år.

Sertifiseringer

Anodisering
5 µm
Vanlig påvirkning innendørs
10 µm
Vanlig påvirkning innendørs og lettere slitasje
15 µm
Kraftig påvirkning innendørs (fuktig luft mv.) og normal
påvirkning utendørs

Aluminium

20 µm
Kraftig påvirkning utendørs
(maritim bruk)
High Density Polyethelene
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Tonon er 99,9
prosent gjenvinnbar
fra emballasje til
produkt

Klima og miljø har lenge stått på dagsorden hos Tonon.
Vi vet hvor viktig miljøet er for stadig flere av våre og dine
kunder, og vi tar vår del av ansvaret.
Miljølovgivningen blir stadig strengere. I tillegg ligger forventningene fra
kundene ofte i forkant av lovgivningen, og hvis kundene føler at du ikke tar
miljøet på alvor, handler de heller hos noen andre.
Derfor er det viktig å ta klimahensyn i alt du gjør. Kundene er ikke lenger bare
opptatt av emballasjen på varene de kjøper. De stiller også krav til bearbeiding
og håndtering gjennom leveringskjeden.
Derfor er produktene våre og emballasjen vår gjenvinnbare. Tonon er 99,9
prosent gjenvinnbar fra emballasje til produkt.
Det er vi stolte av – og det skal vi fortsette med.
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God samvittighet
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Slik skal det gjøres
Her er et lite utvalg av de mange ulike løsningene våre, som nå
er å finne overalt i verden. Hver eneste en er individuelt tilpasset
– og det blir din også.

Utstillingshyller
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Oppvask

Tørrvarelager

Melkekjøler

Cruiseskip

Mobilt lager

Kjølerom
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Uendelige muligheter
Alle mål er oppgitt i mm

Enkel
rengjøring
8 høyder

75 mm
modularitet

H

5 dybder (W) – 22 lengder (L)
W

L

75
Lamellbredde

Hylle sett ovenfra
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Hylleplassering
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Standard trillevogner
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Reolhøyde 1850 mm / Romhøyde > 2100 mm
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Reolhøyde 950 mm
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Reolhøyde 2000 mm / Romhøyde > 2250 mm
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Reolhøyde 1250 mm
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4

5

9

Reolhøyde 2150 mm / Romhøyde > 2400 mm
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Reolhøyde 1550 mm / Romhøyde > 1700 mm

3

4

5

10

Reolhøyde 1700 mm / Romhøyde > 1950 mm

Reolhøyde 2450 mm / Romhøyde > 2800 mm
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Klare signaler
Gitte forteller hvor enkelt
og oversiktlig det er å bruke
Tonon-løsningene i hverdagen
Skann QR-koden og se videoen.

Iøynefallende
praktisk
De mange ulike løsningene
skreddersys for dine fysiske
rammer – og utfordringer
Skann QR-koden og se videoen.

Slutt på svinnet
Farger på hyllene og tavler
på endegavlene gjør at du kan
redusere svinnet betydelig.
Skann QR-koden og se videoen.

Mobile løsninger
Trillevogner gir økt effektivitet
og kan tilpasses nøyaktig
til dine utfordringer.
Skann QR-koden og se videoen.

Den høyeste
standarden
Tonons løsninger er også
godkjent for bruk på sykehus.
Se hvordan de brukes på
et sykehus i Finland.
Skann QR-koden og se videoen.

Forhandler

Nye Imperial Engros AS
Nikkelveien 1 - 4313 Sandnes
Telefon: 51601790
E-post: post@imperialengros.no
www.imperialengros.no

