
RETAIL 
STORE 

CONCEPT



Ett proffs gör 
något bra 
bättre.



FAST levererar smart fästteknik som förenklar hantverkarens 

vardag.

Vi erbjuder ett starkt och innovativt proffssortiment med hög 

leveranssäkerhet, teknisk support och förstklassig exponering 

i butik.

Vår starka drivkraft att förenkla våra kunders vardag gör att vi 

regelbundet lanserar nyheter och ofta är först på marknaden 

med innovativa produkter.

FAST vänder sig till fackhandeln som värderar en aktiv partner 

som hjälper dig att driva ökad försäljning och lönsamhet.



04 | Vad är FAST Retail Store Concept

Vi erbjuder fackhandeln marknadens vassaste butikslösning med fokus på helheten.

Med vår långa erfarenhet och kompetens inom butiksutveckling hjälper vi dig att öka både 

försäljning och lönsamhet. Vi förenklar för kunden att hitta, köpa och använda våra produkter.

FAST har utvecklat den mest moderna och nytänkande avdelningen på marknaden och tar 

ansvar för hela kategorin i butik.

Resultatet för dig som återförsäljare är ökad försäljning, stärkt lönsamhet och förbättrad lageromsättning. 

Kunderna i butiken kommer att mötas av en avdelning med tydlig navigering och kommunikation.

Vad är 
FAST Retail Store 
Concept?

Vi jobbar med Space Management och analyserar flera faktorer såsom;

Butikens slutkundsprofil  Butiksytan som är avsedd för fästelement

Kundvarv    Planogram

Mix av förpackningsstorlekar  Lösviktserbjudande  

Exponeringar utanför hyllan  Säljhjälpmedel
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Det är enkelt att byta 
till FAST.
Vi tar ansvaret att driva processen från start till mål.

Här följer en kort beskrivning av stegen till marknadens vassaste butikslösning.

1. Resonemang kring återförsäljarens behov såsom slutkundsprofil, butiks-
yta och kundvarv

2. FAST presenterar ett kundanpassat förslag på hur kategorin skall se ut i 
butiken

3. Detaljerat sortiment och inredningsförslag stäms av liksom  
exponeringar utanför hyllan

4. Parterna avtalar om återköp av konkurrerande produkter och datum för 
ombyggnation bestäms

5. Team FAST inventerar konkurrerande produkter och bygger om butiken

6. Butiksmaterial och guider sätts upp i butiken

7. Efter genomförd ombyggnation utbildas personalen i butik

8. Lokal marknadsföringsplan upprättas tillsammans med återförsäljaren

9. Introduktionsträff med proffskunder
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Aktivt ansvar.
Vi levererar inte bara produkter. Du som väljer FAST får support inom alla områden.

Marknadsföring

Miljö

Teknisk SupportProduktutveckling Fördjupat samarbete 

driver lönsamhet

Bli proffs med 

FAST Academy

LeveranssäkerhetAktivt ansvar i butik
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Din lönsamhet är viktig 
för oss.
Med FAST i butiken får du en ansvarsfull kategorileverantör som ser till att avdelningen hålls prydlig, effektiv, lönsam och 

alltigenom proffsig. Tillsammans driver vi din försäljning av fästelement och när det är dags för aktiviteter finns vi på plats 

och hjälper till. 

Kundundersökningar visar att de som väljer FAST ökar sin försäljning med 10-30 %.

Häng med i vår starka utveckling! 

På kommande sidor presenterar vi 
innehållet i Retail Store Concept 
och ger en bild av hur det kan se ut 
i just din butik. 
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Smart.
Vår unika butikslösning möjliggör olika förpacknings-

storlekar för bästa exponering, hylloptimering och  

hantering. Vi har också anpassat antalet enheter i  

moderförpackningen, du får plats med allt i hyllan!

Självklart har vi även vår FAST Systainer som ger dina 

kunder en flexibel förvaringslösning för sina fästelement.

Våra burkar har alltid samma höjd och bredd vilket ger 

dig ordning och reda i hyllan och kunden kan med lätthet 

se innehållet. En plastburk tål dessutom fukt, väta och 

kyla. Våra burkar produceras i Sverige för minsta möjliga 

miljöpåverkan och vi är knutna till FTI - Förpacknings & 

tidningsinsamlingen.

Med FAST får du smarta förpackningar som fungerar 
hela vägen från lager ut till byggarbetsplatsen.
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Tydligt.

Enkelt.

Våra etiketter har en tydlig färgkodning med fyra färger som vägleder kunden att 

hitta rätt infästning till alla typer av konstruktioner och användningsområden.  

Kunden hittar snabbt rätt produkt, vilket underlättar köpprocessen.

Det skall vara lätt att använda FAST produkter. Därför kommunicerar vi  

produktens viktigaste information med hjälp av pictogram.

Inomhus Utomhus Rostfri Plugg

Borrkapacitet Antal lager gipsBorrdiameterCE märkning

Våra etiketter visar bl a 

dimension, produktillustration 

och teknisk information.
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Konceptet.

Bitsstege
Samexponering 

av bits

Burkhållare
Stabiliserande hållare 
för vår minsta burk

Bultbarshylla
Sälj hela förpackningar och 

lösvikt ur samma hylla

Extra djup bottenhylla
Anpassad för bandad skruv 

Skymmer inte etikettlisten

Kompakt exponering
Plats för mer varor än på 

en traditionell sektion

Vad söker du?

Välj blisterförpackning…

… eller storpack
…burk

Var ska det användas?
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Tubhållare för ankarmassa
Utdragbar hållare för enkel 
påfyllnad av ankarmassa

Burkhållare
Stabiliserande hållare 
för vår minsta burk

Tubållare för ankarmassa 
Exponering att sätta i stativet 

mellan sektioner

Bultbarshylla
Sälj hela förpackningar och 

lösvikt ur samma hylla

FAST har skapat ett unikt butikskoncept för att göra 

det så enkelt och smidigt som möjligt för kunden att 

hitta rätt produkt. För att uppnå det har vi utvecklat en 

butiksinredning som är anpassad för våra förpackningar. 

Hyllorna maximerar utnyttjandet av butikssektionen och 

du får in mer varor än du får in på en traditionell hylla. Vi 

skräddarsyr vårt hyllsystem efter varje butik. Tillsam-

mans med innovativa produkter, optimal varuplacering 

och säljfrämjande butiksmaterial hjälper vi dig att öka 

omsättningen i din butik.

Kompakt exponering ökar 
lönsamheten på butiksytan.
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Konceptet. Avdelare byggbeslag
Avdelare för hålband 

och hålplattor m m

Förstärkta hyllplan
Klarar tung last

Hylltalare
Vägleder till rätt produkt

Utskuren förpackning
Lättåtkomligt
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DB no: 1964491
NOBB no: 53298681
no: 833283

2019-05-29:T

48x136x2,0 mm

JH x10

Balksko
Bjelkesko
Bjælkesko
Palkkikenkä
Joist Hanger

136

48

2,0

DB no: 1964489
NOBB no: 53298662
no: 833281

2019-05-29:T

140x180x2,0 mm

JH x10

Balksko
Bjelkesko
Bjælkesko
Palkkikenkä
Joist Hanger

180

140

2,0

Smart Pack System™
FAST Smart Pack System™ innebär flera fördelar:

Tydlig Information 

Tydlig information på våra etiketter vägleder 

kunder till rätt produkt.

Moduluppbyggt förpackningssystem för maximalt 

utnyttjande av butikshyllan.

 » Kraftig stöttålig förpackning i tre lager wellpapp

 » Låg förpackningsvikt för bättre ergonomi

 » Etiketter med tydlig information

3 st. i bredd, 1 st. på djupet

6 st. i bredd, 1 st. på djupet

6 st. i bredd, 2 st. på djupet

FAST Smart Pack System™ består av 3 olika  

förpackningsstorlekar anpassade för hyllans bredd.

Förpackningsetiketter visar 

bl a dimension, måttangivelser 

och tekniska godkännande.

Produktetikett innehåller 

EAN-kod, typbenämning och 

dimension.

Etikett på både ytter- 

och innerförpackning.
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Detaljer gör skillnad.

Bitsstege
Samexponering av bits 
anpassad för hylla eller 
bultbarshylla

Burkhållare
Stabiliserande hållare 
för vår minsta burk

Bultbarshylla
Sälj hela förpackningar och 
lösvikt ur samma hylla

Påshållare inkl prisskylt
Påshållare för bultbarshylla 
med skylt för lösviktspris

Avdelare
Skapar avgränsningar mellan 
olika artiklar i hyllan

Bitsdisplay
Samexponering av bits  
anpassad för stativ

Tubhållare för bottenhylla
Utdragbar hållare för enkel påfyll-
nad av ankarmassa

Alla detaljer är noga genomtänkta för att exponera produkter och maximera försäljning i butik. 
Allt för att skapa ett så effektivt möte med kunden som möjligt.
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Sektionsavdelare
Informationsbärare för produkter eller 
annan relevant information

Hylltalare
Fördjupad produktinfo

Sektionshylla
Med plats för 9 burkar i bredd

Tubhållare
Exponering att sätta i stativet 
mellan sektioner

Avdelare byggbeslag
Avdelare för hålband och 
hålplattor m m

Gängstångsexpo
Finns både som fristående modell 
(bild) samt för sektionsgavel

Extra djup bottenhylla
Anpassad för bandad skruv 
Skymmer inte etikettlisten

Toppskylt
Vägledande skyltar special-
anpassade för varje sektion
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Byggbeslag Byggbeslag
Vinkel ABY & ABXR
Används huvudsakligen som kryssförband i trä, t ex mellan 
takstol och hammarband och vid förankring av takåsar till 
bärande bjälkar. Kan även användas vid förankring i trä mot 
andra material som betong, lättbetong och tegel tillsammans 
med bult eller expander.

Vinkel ABY & ABXR
Används huvudsakligen som kryssförband i trä, t ex mellan 
takstol och hammarband och vid förankring av takåsar till 
bärande bjälkar. Kan även användas vid förankring i trä mot 
andra material som betong, lättbetong och tegel tillsammans 
med bult eller expander.

Vinkel ABQ och ABV
Dessa vinklas används för mindre eller måttliga belastningar, 
som kryssförbindning i trä eller för bultinfästning mellan 
träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

Vinkel ABQ och ABV
Dessa vinklas används för mindre eller måttliga belastningar, 
som kryssförbindning i trä eller för bultinfästning mellan 
träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

Vinkel ABM
Används huvudsakligen som kryssförbindning i trä, till 
exempel mellan takstolar och hammarband, vid förankring av 
takåsar till bärande bjälkar samt vid förankring av väggregel 
till syll.

Vinkel ABM
Används huvudsakligen som kryssförbindning i trä, till 
exempel mellan takstolar och hammarband, vid förankring av 
takåsar till bärande bjälkar samt vid förankring av väggregel 
till syll.

Minivinkel ABL
Används huvudsakligen som kryssförbindning i trä vid mindre 
belastningar eller vid reparationer av trädgårdsmöbler och 
klenare trädimensioner

Minivinkel ABL
Används huvudsakligen som kryssförbindning i trä vid mindre 
belastningar eller vid reparationer av trädgårdsmöbler och 
klenare trädimensioner

ABQ
Vinkelbeslag
Används för mindre eller måttliga belast-
ningar, som kryssförbindning i trä eller 
mellan träkonstruktioner och betong, 
lättbetong eller tegel. För fastsättning 
används ankarspik 4,0mm eller ankar-
skruv 4,8mm. För fastsättning i betong 
använd M12-bult.

Varmförzinkad stålplåt S250GD+z275
Spikhål Ø 5,0 mm
Bulthål Ø 13,0 mm

6ver.

Säljstöd.

 » Hylltalare 

 » Sektionsavdelare

 » Mäthjälp 

 » Guider

 » Listband

 » Toppskylt

Säljstödet anpassas efter butikens unika sortiment.
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Exponeringar 
utanför hyllan.
FAST erbjuder ett stort urval av säljande exponeringar 

att placera på olika platser i butiken. 
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FAST Retail Store 
Concept.

Vi har skapat ett helhetskoncept kring FAST som leder till merförsäljning 

och ökad lönsamhet. Meningen är att våra produkter och hyllsystem ska 

få både butikspersonalen och yrkeshantverkaren att stortrivas. 

Team FAST

För oss är det inte bara vår höga kvalitet och ständiga produktutveckling  

som är viktig, vi vill att hela upplevelsen kring våra produkter ska hålla 

högsta klass.



Vår skruv är mer 
än en skruv.
Det tjänar du på.



THOMÉE GRUPPEN AB, Bjurögatan 28, Box 50304, 202 13 Malmö

Ett proffs vet.


