Shaping a

retail’s
future.

IMPOSSIBLE
Wij maken
het mogelijk.

Mag ik aan u voorstellen? Pillen Checkout Systems –
dé kassameubel pionier. Al meer dan 20 jaar staat ons
familiebedrijf voor de ambitie ‘innovatie’. Talrijke innovaties
zoals het eerste kassameubel met infraroodverwarming en stazit combinatie typeren ons DNA. Deze innovaties zijn ontstaan
vanuit onze wens om van de kassazone dé plek te maken waar
men zich comfortabel voelt. En dat in elk opzicht.
Lokaal ontworpen – lokaal geproduceerd
„Made by Pillen“ is het motto van onze kerncompetenties:
hoogwaardige kassameubelen, die op het gebied van
technologie, materiaal en ergonomie niets te wensen over laten.
Op onze locatie in het Achterhoekse Lichtenvoorde ontwerpen
en producten wij uw checkout oplossingen en verzorgen wij het
hele project van A tot Z. U profiteert hierbij van de expertise
van ons team die continue in beweging is om innovatieve
en creatieve oplossingen te bedenken. Zij hebben door de
jaren heen een brede kennis en veel ervaring in de metaal- en
houtbewerking opgebouwd.
Met overtuiging zeggen wij: ‘Heeft u een speciale wens voor uw
kassazone? Kom dan naar Pillen Checkouts – bij ons is niets
onmogelijk!
Wij kijken uit naar uw komst,
Theo Pillen

www.checkouts.eu

Innovaties ‘Made by Pillen’
2002: eerste kassameubel met sta-zit combinatie.
2005: eerste kassameubel met bedrukte kassaband.
2008: eerste kassameubel met LED-verlichting.
2011: eerste kassameubel met gebogen bandkast.
2014: eerste kassameubel met infraroodverwarming.
2017: eerste magneetveld-vrije kassameubel uit alu-kunststof
materiaal.

Shaping

a retail’s

future.

Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, klantvriendelijkheid,
uitstraling van de verkooppunten. Dit zijn slechts
enkele factoren die een rol spelen in het proces van
idee tot eindproduct. Dankzij onze eigen design- en
productieafdelingen is Pillen Checkouts in staat om flexibel en
klantgericht te reageren op trends vanuit de markt en speciale
wensen van u: de klant.

Ruimtelijke beleving draagt bij aan de sfeer
Vanaf het moment dat de klant uw winkel binnenkomt moet hij
zich thuis kunnen voelen en optimaal bedient kunnen worden.
Bij voorkeur natuurlijk door medewerkers die plezier aan hun
werk beleven. Retailers hechten er daarom steeds meer waarde
aan de werkplekken van hun personeel comfortabel in te richten.
Dit is een belangrijke richtlijn voor moderne kassameubels.
Bovendien moet het volledig aansluiten bij de sfeer van de winkel.
Hierdoor wordt er in hoge mate flexibiliteit gevraagd als het gaat
om design, afmetingen en kleurvariatie mogelijkheden.
Individuele maatoplossingen
Door onze maatoplossingen die voldoen aan de behoeften van de
klant maken wij van elke kassazone een functionele eye-catcher.
Ons team bestaat uit bevlogen ontwikkelaars die voor u klaar
staan en jarenlange ervaring hebben. Doordat wij alle producten
in onze eigen fabriek ontwikkelen, ontwerpen en produceren én
de kennis in huis hebben, zijn wij in staat om in te
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spelen op de ideeën van onze klanten. Dit kan in alle stadia
van het productieproces. Maatwerk is daardoor voor ons geen
probleem.
Materiaalonafhankelijk plannen – koste efficiënt bouwen
In onze fabriek hebben wij vele duizenden vierkante meter
productiefaciliteiten ter beschikking, waar wij materialen zoals
hout, staal, aluminium en kunststoffen kunnen bewerken. Alle
onderdelen worden per opdracht geassembleerd. Ons team
visualiseert innovatieve en effectieve winkelconcepten, zoals
kassameubels, selfcans en coutners, op basis van de specificaties
van de klant. In een onze engineeringafdeling worden deze
specificaties doormiddel van een 3D CAD-systeem in een digitaal
ontwerp omgezet. Deze driedimensionale visualisaties worden
aan de klanten gepresenteerd en zullen na een correctieronde de
basis vormen voor het echte prototype.

Waarom Pillen?
• Alles voor een comfortabele werkplek
• Leverancier voor eenmanszaken op de hoek en
(internationale) winkelketens
• Hoogwaardige materialen
• Individueel ontwerp
• Altijd een oplossing op maat
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Uw kassazone
wordt een

blikvanger.

Uw kassazone is vaak de eerste en de laatste indruk die een
klant van uw winkel krijgt en is de plek waar hij moet wachten
en betalen. Ook de kassières brengen een groot deel van hun
werktijd hier door. En toch wordt het belang van deze zone
vaak onderschat. De ervaringen van innovatieve retailers en
ondernemers leren ons, dat het de moeite waard is te investeren
in een comfortabele en ergonomische werkplek. Wij zijn ervan
overtuigt, dat een positieve belevenis de emotionele binding
van zowel personeel als klant versterkt. Wij brengen met onze
kassameubelsystemen en winkel-inrichtingsconcepten de
persoonlijke sfeer weer terug op de winkevloer.
Tevreden medewerkers - tevreden klanten
Ons recept voor succes? Bij Pillen Checkouts staat altijd de mens
centraal. Het resultaat is een tal van producten die voor beide
kanten van de kassa een positieve ervaring oplevert: een hoge
mate van werkcomfort voor uw personeel en een aangename
winkelbeleving voor uw klant. Met onze producten bieden wij
u daarom niet alleen kassameubelen, intelligente verlichting,
aangename werkplekverwarming en displays & signings, maar
ook uitgebreide mogelijkheden voor een individuele vormgeving
van uw kassazone. Wij maken van uw kassazone het visitekaartje
van uw winkel door middel van een uniek en kloppend ontwerp.
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Snel geïnstalleerd – snel omgebouwd
Als pionier op het gebied van kassa’s hebben wij naast het ‘wat’
ook over het ‘hoe’ nagedacht. Onze producten functioneren
daarom ook met het principe van Plug & Play. Dat betekent dat
de producten zo aangeleverd worden, dat ze direct geïnstalleerd
kunnen worden. Met dit concept ondersteunen wij niet alleen
de realisatie van korte ombouwtijden, maar het biedt ook
interessante manieren om individuele winkelafdelingen tijd- en
kosten effectief en efficiënt aan te passen. Dankzij diepgaande
kennis van technologie, materialen, ergonomie en de markt zelf,
garanderen wij perfecte kwaliteitsproducten.

Uw voordelen?
• Materiaalonafhankelijk
• Op maat gemaakte kassa’s
• Uw totaalleverancier voor ontwerp, planning,
productie en installatie
• Efficiënt en duurzaam

ergonomie &
technologie

Omdat een comfortabele
werkplek beter
functioneert.
Wat wij geleerd hebben dankzij jarenlange ervaring, blijkt ook
uit recente onderzoeken: ergonomie op de werkplek behoort
tot de hot topics waar werkgevers vandaag de dag zich mee
bezig houden. Geen gek idee dus om te investeren in een
comfortabele, aantrekkelijke werkplek. Die investering
verdient zich bovendien al snel terug. Hoe? Door meer
productiviteit, minder verzuim, minder energiegebruik en
bovenal: meer werkplezier. Wij adviseren u graag over het
creëren van een gezonde en uitnodigende werk- en
winkelomgeving.
Natuurlijke warmte
Kou op de werkplek is niet alleen onaangenaam, maar ook een
gevaar voor de gezondheid en de prestaties van de werknemer.
Met onze infraroodverwarming kunt u de temperatuur op elke
werkplek individueel aanpassen. Hierdoor stijgt de
werkplekcomfort en verhoogd het de motivatie en tevredenheid
van uw werknemers. Dit heeft niet alleen een positieve en
gezonde uitwerking op de tevredenheid van uw werknemers,
maar is ook duurzamer en dus beter voor het milieu. U hebt de
keuze tussen een plafondelement boven de werkplek, of een
vrijstaand model in het kassameubel. Uw infraroodpaneel kan
tevens bespannen worden met een textielcover waarvan u zelf de
opdruk bepaalt, waardoor het geheel aan de uitstraling van uw
winkel of huisstijl aangepast kan worden.
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Aangenaam licht
Licht speelt een cruciale rol bij de beleving van een ruimte of
omgeving. Met onze LED-verlichting geeft u uw werkplekken /
ruimtes een stijlvolle en opvallende uitstraling. De intensiteit van
LED-verlichting is vergelijkbaar met die van daglicht: natuurlijk
licht waarbij iedereen zicht prettig voelt. Uw medewerkers
kunnen zich daardoor beter concentreren. Dat verhoogt de
productiviteit, de veiligheid én het werkplezier. Onze LEDarmaturen zijn licht van gewicht en in vele verschillende vormen
beschikbaar: ovaal, rond, rechthoekig en vierkant. Heeft u
speciale wensen qua materiaalkleur, maat, lichtkleur,
lichtverdeling of andere kenmerken? Alles is mogelijk. Wij
kunnen flexibel op uw wensen reageren doordat wij de frames
zelf bouwen.

Ons aanbod?
• Efficiënte en duurzame investeringen
• Geïntegreerd plan voor licht en temperatuur
• Efficiënt energiegebruiken
• Innovatieve combinaties
• Altijd een oplossing op maat

displays &
terminals

Unieke ruimtelijke

ervaringen.

Droomt u van appels en peren als plafondelementen boven uw
fruit- en groenteafdeling? Of wilt u de wijnafdeling de sfeer van
een wijnkelder geven? Overal waar meer intimiteit gecreëerd of
een nieuw winkelbelevenis gewenst is, biedt Pillen Checkouts
individuele oplossingen op maat in de vorm van flexibel
inzetbare plafondelementen en signings.
Displays en presentatie-oplossingen
De ideeën waarmee klanten naar ons toe komen zijn veelal
individueel als veeleisend, voor bijna elk van dit soort ideeën
ontwikkelen wij een passend concept. Doordat wij alle producten
in onze eigen fabriek in Nederland ontwikkelen, ontwerpen en
produceren, kunnen wij vele verschillende varianten van displays
en presentatie-oplossingen produceren. Onze oplossingen zijn
verkrijgbaar in een breed spectrum van afwerkingen. Wij
ontwerpen en produceren individueel voor u, hierbij kan zowel
slechts één materiaal als meerdere materialen worden gebruikt.
Bijvoorbeeld metaal met hout of alleen kunststof of een
combinatie van al deze. Dankzij onze eigen poedercoating
mogelijkheden en onze sublimatie drukmachine kunnen wij een
scala van mogelijkheden bieden. Onze medewerkers staan met
hun jarenlange ervaring voor u klaar om samen tot de juiste
keuze’s voor uw project te komen. Op deze manier geven wij uw
ruimtes een nieuwe sfeer en genereren positieve emotie. Zo
ontstaat er een gevoel van gezelligheid en warmte. Niet alleen bij
uw medewerkers, maar ook bij uw klanten.
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Minder investeren met meer resultaat
Uw en onze uitdaging is om het minder dan noodzakelijke te
investeren. Onze passie is het bewerkstelligen van herontwerpen
van bestaande winkeldesigns met frisse ideeën en lage financiële
inbreng. Moderne technologieën maken het mogelijk om
investeringen voor productie en montage tot een minimum te
beperken. Onze lichtgewicht plafondpanelen worden “Plug &
Play” geleverd en zijn ervoor gemaakt om met weinig inspanning
veel te bereiken. Deze zogenaamde spanplafonds bestaan uit
aluminium profielen als basis waaroverheen een individueel te
printen stof wordt gespannen. Onze plafondelementen kunnen in
allerlei vormen aangeboden worden. Speciaal op maat gemaakte
profielen zijn eveneens mogelijk. Door het geringe gewicht van
deze elementen, zijn geen voorafgaande veranderingen aan het
originele plafond noodzakelijk

Wat bieden wij?
• Onderscheidend design
• Unieke ruimtelijke ervaringen
• Kwalitatief hoogwaardige materialen
• Altijd een oplossing op maat
• Intelligente concepten voor uw ruimte

Pillen Checkout Systems
Nijverheidsstraat 9
7131 PA Lichtenvoorde (NL)
+31 (0) 544 - 390 000

Pillen Checkout Systems ontwikkelt en produceert een breed scala
van eindproducten. Deze producten worden ingezet in winkels
waar de winkelervaring verbetert kan worden – in heel Europa.
Pillen Checkout Systems is onderdeel van de Pillen Group en is
gevestigd in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Vanuit hier
bedienen wij de internationale markt met hoogwaardige,
innovatieve oplossingen. Met oog op de kostenefficiëntie staat het
familiebedrijf Pillen al meer dan 60 jaar voor kwaliteit, flexibiliteit
en innovatief inzicht. Met een uitgebreid machinepark biedt
Pillen op ruim 15.000 m² een brede scala van geavanceerde
technologieën. Zowel series als enkelstuks kunnen hier van
planning tot uitvoering worden begeleid.

Pillen Group
Postbus 75
7130 AB Lichtenvoorde (NL)
+31 (0) 544 - 390 000
info@pillen.eu
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