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OVER ONS BEDRIJF / LIVE TV

Simpelweg online www.variosmart.tv intoetsen 
en tegelijkertijd bellen met 0049 (0) 2845 / 94 81 54.
Laat u zich inspireren door onze producten!

Laten zien en uitleggen is immers veel effectiever 
dan alleen met woorden en op papier

Met LiveTV hebben we voor u het ideale service platform 
gecreëerd en kunnen u wereldwijd met raad en daad on-
dersteunen. Het is het perfecte hulpmiddel.

Over ons bedrijf- presentatie en promotie

Wij zijn producent van innovatieve mobiele balies en presentatiesystemen voor elke vorm van promotie, proeverij of 
presentatie van producten. Het bedrijf variosmart staat voor ontwikkeling en productie uitsluitend binnen Duitsland: 
Made in Germany. Ons dagelijkse doel is om onze nationale en internationale klanten zo optimaal mogelijk te on-
dersteunen, zodat ze tevreden zijn. Eerlijkheid en betrouwbaarheid gecombineerd met een hoge vakbekwaamheid zijn 
vanzelfsprekend in ons bedrijf.

U als gebruiker staat centraal bij onze mobiele oplossingen 
• gemakkelijke op- en afbouw met de hand zonder technische hulpmiddelen
• eenvoudig te vervoeren in een personenwagen
• stabiliteit en een lange levensduur gecombineerd met lichtgewicht
• hoge flexibiliteit door verwisselbare onderdelen en accessoires
• bij toepassing voor levensmiddelen: conform HACCP normen
• gebruiksvriendelijk, door een persoon, gemakkelijk te vervoeren en te bedienen.

Neem de proef op de som en vraag ons om een voorstel!

Hier scannen en 
u krijgt directe 
toegang tot LiveTV

www.variosmart.tv

Advies:
Gratis demonstratie met persoonlijk 
advies: live uit onze showroom

Berkenlaan 33
NL-5941 EA Velden 

Telefoon: +31 (0) 6 23 92 03 65 Email:  info@variosmart.nl
Internet: www.variosmart.nl

Weserstraße 19
D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefoon:  +49 (0) 2845 94 81 54
Telefax:  +49 (0) 2845 94 81 56

E-Mail:  info@variosmart.de
Internet: www.variosmart.de

variosmart Nederland

variosmart GmbH centrale

De mobiele proeverijstand

De mobiele promotiestand

De mobiele showcookingstand

De mobiele beurswand

De mobiele promotiestand

De mobiele watervoorziening

www.variosmart.tv

LiveTV

Uw persoonlijke 
Live-demonstratie op 

www.variosmart.tv

Hier scannen en 
u komt direct op
onze homepage

www.variosmart.nl

Modulair transportsysteem

euroconnector
Displayhouder voor eurokratten en meer

workingbase

minibase

combitent

impulsexpo

snackpoint

Combineerbaar met 

runny

varioipack

XL

M
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Mobiliteit met systeem

1 uitpakken ... open klappen...2 klaar3

Hier scannen voor 
meer informatie 
over het product

http://workingbase.variosmart.de

Het mobiele barconcept maakt onder meer de combinatie 
mogelijk van een spoelfaciliteit voor glazen en een 1/1 GN 
flessenkoeler. De flessenkoeler wordt gereguleerd met ijs 
door middel van een contact koeling.

Deze flexibele toepassing biedt verschillende 
mogelijkheden voor warme en koude proeverijen. Een 
professionele koelbox (tot min 18 ºC) is geïntegreerd 
en heeft extra uitsparingen voor 2/1 GN en 1/2 GN. 
De onbreekbare hygiënebeschermer is uitgerust met 
zijpanelen en een bovenpaneel.

Deze variant is ideaal voor het gebruik van (standaard) 
bakplaten. Bovendien zorgt de onbreekbare hygiënebeschermer 
ervoor dat aan de hygiënische voorschriften is voldaan waardoor 
het product voldoet aan de HACCP eisen.

WORKINGBASE

Voorbeeld: actie stand voor bakkerijen 

Voorbeeld: cocktailbar voor evenementen

Voorbeeld: ijsproeverij kraam

Werkblad zelf samen te stellen 

Neem contact op met ons. 
Wij adviseren u graag.

Chafing Dishes Friteuse Hot-Dog-Center Soepstation

Uw voordelen
Kinderlijk eenvoudig te hanteren

Gewicht 19 kg (zonder accessoires)

Draagkracht minimaal 50 kg

Hoogwaardige aluminium-
constructie

Afmetingen: 
(B) 1220 x (D) 600 x (H) 950 mm

Roestvrij staal werkblad of HPL 
coating mogelijk

Reclame en huisstijl: snel en ge-
makkelijk aan te passen

Geschikt voor buiten gebruik

Makkelijk te vervoeren in  
personenauto

Veel meer dan een mobiele proeverij stand.

Geniaal eenvoudige op- en afbouw

Beschermd volgens 
europees recht.

w b -1

w b -2

w b -3

XL
De mobiele proeverijstand
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Mobiliteit met systeem

1 uitpakken... open klappen...2 klaar3

MINIBASE

De ware toverkunstenaar onder de promotiebalies.

Neem contact op met ons. 
Wij adviseren u graag.

Hier scannen voor 
meer informatie 
over het product

http://minibase.variosmart.de

Uw voordelen
Kinderlijk eenvoudig te hanteren

Binnen 15 seconden klaar voor gebruik

Gewicht 12,8 kg

Draagkracht 40 kg

Hoogwaardige aluminiumconstructie 
Werkblad (0,525 m2) 1050mm x 500mm

Afmetingen: 
(B)1050 x (D) 500 x (H) 910 mm

Edelstaal werkblad mogelijk

Reclame en huisstijl: snel en  
gemakkelijk aan te passen

Geschikt voor buitengebruik

Makkelijk te vervoeren in personenauto

Geniaal eenvoudige op- en afbouw

Voorbeeld: proeverij stand

Deze mobiele oplossing completeert een minibase met 
een display. Dat is belangrijk voor de verbetering van de 
waarneming uit de verte van uw product. De proefschaal 
kan vast in de balie worden geïntegreerd. Met behulp van 
LED belichtingsmodules kan de attentiewaarde op het 
verkooppunt (POS) aanzienlijk worden vergroot.

Met deze combinatie van minibase en opzet plateau 
heeft u de mobiele oplossing voor een representatieve 
informatiestand.

Voorbeeld: informatiestand

met presentatie van voedingswaren

met plateau

Beschermd volgens 
europees recht.

m b -1

m b -2

m b -3

Voorbeeld: mobiele presentatie schappen.

Een ware kunstenaar onder de promotiebalies. Met 
slechts enkele handgrepen verandert deze balie in 
een presentatieschap. De schappen zijn in diverse 
uitvoeringen leverbaar.

M
De mobiele promotiestand
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Mobiliteit met systeem
SNACKPOINT

Neem contact op met ons. 
Wij adviseren u graag.

Hier scannen voor 
meer informatie 
over het product

http://snackpoint.variosmart.de

Uw mobiele gastronomietechniek, hoogwaardig en multifunctioneel Voorbeeld: showcooking stand

Het snackpoint is modulair uitbreidbaar. U plaatst twee 
of drie units bij elkaar en u heeft een comfortabele 
showcooking stand. De snackpoint met de configureerbare 
en verwisselbare roestvrij stalen werkbladen is perfect 
geschikt voor de bereiding van gemaksvoedsel. Door de 
verwisselbare apparatuur kan de showcooking stand altijd 
worden aangepast aan nieuwe voedsel thema’s.

s p -3

De mobiele showcookingstand

Stel uw eigen snackpoint samen

SNACKPOINT

Voorbeeld configuratie 
met edelstaal werkblad 

Robuuste beschermhoes,
vouwbaar en gevoerd

Voorbeeld: goulaschpan

De goulaschpan heeft een geïntegreerde 230V waterhouder die tot 100 
graden C traploos regelbaar is.
Een induktiepan van 20 liter zorgt dat de warme gerechten op 
temperatuur blijven. Het schoorsteentje is ter verfraaiing. Het werkblad 
heeft houders voor servetten en bestek.

AB 0 0 038

AB 0 0 039

Afzuigkap

2x

Alles wat u nodig heeft voor een goede hotdog is in 
een compacte eenheid ondergebracht. De plaats onder het werkblad 
biedt ruimte voor de hotdogbroodjes.

Hotdog warmhouder, GN bakjes en deksel

2x

2x

Uw voordelen
Eenheden zijn met elkaar te combineren

Flexibel door gastronomie interface

Edelstaal werkbladen mogelijk

Voldoet aan de wettelijke hygiëne-eisen

Met eigen thema te bedrukken

Vervoer in personenwagen mogelijk

Eenvoudige en snelle opbouw
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Mobiliteit met systeem

Uw voordelen
Verwisselbare reclame panelen

Kinderlijk eenvoudig te hanteren

Veel varianten met een systeem

Roll-up compatibel

Eenvoudig op- en af te bouwen 
door een persoon

Plateaus zijn te integreren

Geschikt voor multimedia 

Hoogwaardige aluminium-
constructie

1 uitpakken... open klappen...2 klaar3

IMPULSEXPO

Neem contact op met ons. 
Wij adviseren u graag.

Hier scannen voor 
meer informatie 
over het product

http://impulsexpo.variosmart.de

Zou u gedacht hebben dat een complete beursstand in een bestelwagen past?

Deze flexibele, A1 poster variant, is een mobiele reclame tool 
met verwisselbare print oppervlakken in combinatie met een 
werkoppervlak. Het werkoppervlak kan worden gebruikt als flyer 
plateau voor de presentatie van uw producten. Het geïntegreerde 
mobiele scherm, vergroot merkbaar met beeld en geluid, de 
attentiewaarde van uw reclameboodschap.

De mobiele blikvanger voor elke gelegenheid. Deze toepassing biedt 
een royaal reclame oppervlak in verschillende combinaties. Alle 
oppervlakken zijn voordelig te bedrukken en uitwisselbaar.

Deze ImpulsExpo variant combineert de voordelen van de infopunten 
met roll-up banners. Uw presentatie wordt een echte marketing kans.

Voorbeeld: beurswand met geïntegreerde roll-ups

Voorbeeld: beurswand met roll-up banners

Voorbeeld: Infopunt bij Point Of Sale 

Geniaal eenvoudige op- en afbouw

met multimedia eenheid 

i e -1

i e -2

i e -3

De mobiele beurswand
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Mobiliteit met systeem

+ + =combitentUw bedrijfsvoertuig uw rentabiliteitworkingbase

Reclamebedrukking 
         is uitwisselbaar

CarPlus

COMBITENT

Verhoog de rentabiliteit van uw bedrijfswagen

Neem contact op met ons. 
Wij adviseren u graag.

Hier scannen voor 
meer informatie 
over het product

http://combitent.variosmart.de

We laten u niet in de regen staan en bieden u beschutting voor de zon.

Deze variant is ideaal voor het gebruik van bijvoorbeeld standaard 
bakplaten. Het gebruik van een onbreekbare hygiënebeschermer 
garandeert dat u werkt volgens de hygiënische voorschriften en 
maakt de actiestand HACCP conform. Zo voldoet u bij buitengebruik 
aan de wettelijke eisen inzake de omgang met voedsel. Daarnaast 
biedt de geïntegreerde luifel voor buitentoepassingen bescherming 
tegen zon en regen. De overkapping kan met achter- en zijkanten 
worden uitgebreid.

Voorbeeld: actiestand met promotiedisplay

Uw voordelen
Kinderlijk eenvoudig te hanteren

Extra toepassing voor uw  
bedrijfsvoertuig

Flexibel inzetbaar

Weersonafhankelijk

Reclamebedrukking is  
uitwisselbaar

Snel op te bouwen

Bedrijfsvoertuig als opslagruimte

Achterzijde en zijkanten  
verkrijgbaar

c t-5

De mobiele promotiestand

Deze markies is naar wens te bedrukken en geeft de stand daarmee 
een geheel eigen uitstraling. Van een afstand is uw stand al te zien op 
beurzen, evenementen of buiten voor uw winkel.

Voorbeeld: verkoopstand met markies

c t- 4

c t-3

De mobiele BBQ stand is onderaan te bedrukken. De boven- en 
voorkant zijn uit edelstaal. Bovenop zijn 3 plekken voor bijv. servetten, 
mosterd- en ketchupflessen. De BBQ stand beschikt bovendien over 
een breukvrije en hittebestendige hygiënebeschermer. Ook kan 
de glasfles goed vastgezet worden. De bakplaat is naar wens aan te 
passen.

Voorbeeld: Snackpoint als mobiele BBQ stand

c t- 6
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Mobiliteit met systeem

Veilige logistiek     makkelijk transport     legplank en schuiflade

Het principe...

Hier scannen voor 
meer informatie 
over het product

http://varioipack.variosmart.de

Meer dan een veilig transport- en opslagsysteem.

De innovatieve varioipack adapter

Schuifladen adapter

Voor integratie in de workingbase, minibase of snackpoint.

varioipack-deksel als adapter Adapter voor de schuifladeBox met legplank 
in de minibase

Schuiflade in de minibase

Systeem om te fixeren

Modulair transportsysteem

Uw voordelen
Uw producten veilig verpakt

Makkelijk te vervoeren

Opbergruimte

Perfecte integratie

Afsluitbaar

Beschermd volgens 
europees recht.

VARIOIPACK

Neem contact op met ons. 
Wij adviseren u graag.

exact te fixeren

Voorbeeld: workingbase Voorbeeld: snackpoint

Voorbeeld: runnywater met varioipack combineren

Voorbeeld: minibase

v i -1 v i -2

v i -3 v i - 4

v i -5 v i -7-14-  -15-



Mobiliteit met systeem

Op iedere hoek graag gezien – reclamedisplays en meer…

Voorbeeld: plank of kast bekleden Voorbeeld: frame bekledenVoorbeeld: tafel bekleden

Uw voordelen
Veelzijdig inzetbaar als reclamedrager

Uw eigen eurokratten gebruiken

In enkele seconden op te zetten

Kinderlijk eenvoudige bediening

Ideaal als extra balie

Te combineren met standaard  
(bak)platen

Geschikt voor buitengebruik

1 32 4

Hier scannen voor 
meer informatie 
over het product

http://euroconnector.variosmart.de

euroconnector
Displayhouder voor eurokratten en meer

Beschermd volgens 
europees recht.

EUROCONNECTOR

Neem contact op met ons. 
Wij adviseren u graag.

Met de euroconnector hebt u de mogelijkheid uw euroboxen te 
gebruiken als reclamemedium. Gewoon aan de vier hoeken een 
euroconnector bevestigen en uw promotionele display door middel 
van klittenband aan de euroconnectors vast maken. 

U hebt ook de mogelijkheid de euroconnector op bijna elke hoek 
en te gebruiken en zo tafels, planken, rekken en dergelijke als 
reclamemedium te gebruiken.

Bij deze oplossing zijn de eurokratten met behulp van de 
euroconnectors aan drie zijden bekleed. Daarnaast is er een speciale 
eurokrat met een handopening zodat u een perfecte opslagruimte 
heeft. Voor proeverijen ligt er nog een standaard (bak)plaat en een 
hygiënebeschermer op de eurokratten. De topdisplay geeft u nog 
extra reclame kracht.

Gebruik uw eurokratten als extra promotiebalie in uw winkel. Span het 
hoogwaardig bedrukte reclamemateriaal gewoon om de eurokratten 
en leg uw producten in de bovenste krat. Zo heeft u een perfecte en 
goedkope extra manier van reclame.

Voorbeeld: Eurokratten als proeverijstand

Voorbeeld: eurokratten als extra balie

euroconnector 

e c-1

e c-2

e c-3-16-  -17-



Mobiliteit met systeem

RW-7

Om aan de strenge hygiënevoorschriften 
te voldoen, is stromend water verplicht. 
Met het mobiele hygiënestation 
voldoet u aan de eisen. U kunt kiezen 
uit handbediening, 12V accu of 230V.
Warm water is ook mogelijk bij 230V.

Voorbeeld: hygiënestation

Gebruik voor uw mobiele watervoorziening 
onze stapelbare watertanks. Dan heeft u een 
fllexibele oplossing voor het transport en 
de opslag van water. De runnywatertanks 
beschikken over een geïntegreerde 
opslagruimte, ideaal om slangen, pompen en 
aansluitingen in op te bergen. De optionele 
quickchange aansluiting zorgt dat u makkelijk 
de tank aansluit en andere tanks eraan koppelt.

(H) 320 x (B) 300 x (D) 400mm

Stromend water speelt in de omgang met voedsel, maar ook in het dagelijks leven, een belangrijke rol. De 
basis Kit 230V pomp is een onafhankelijke module die u onderweg van stromend water voorziet. Bevestig 
gewoon de module op een watertank van uw keuze. Bij het indrukken van de voetschakelaar wordt het water 
opgepompt.

Watertank basic 23L

watertank 23 liter

Basekit V230 pump

Kant en klare stapelmodule met 
geïntegreerd 1/2 GN waterbekken uit 
edelstaal. Stapelbaar met de andere 
modules.

runnywater handwas bekken

Uw voordelen
onafhankelijke watervoorziening voor 
iedere locatie

modulair uit te breiden

snel op en af te bouwen door een persoon

past in personenauto

zeker en makkelijk te vervoeren

goed te reinigen

geschikt voor levensmiddelen

voldoet aan HACCP eisen

veelzijdig inzetbaar (beurzen, markten, 
evenementen, vrije tijd, camping, etc.)

RUNNYWATER

Wij maken water stapelbaar!
Watertransport met systeem

+ =

De oplossing voor stromend water op iedere locatie.

Kant en klare stapelmodule uit kunststof 
geschikt voor levensmiddelen, capaciteit 
23 liter, extra kamer als opslagruimte, 
deksel met handopening 110 mm, ideaal 
voor binnenreiniging., koppeling aan 
buitenkant voor afvalwaterleiding.

Het gemak van elektriciteit op iedere 
locatie. Met de 12 Volt accu versie van de 
runnywater pomp kunt u meer dan 500 
liter water met één accu oppompen. De 
capaciteit bedraagt maarliefst 18 liter per 
minuut.

runnywater vuilwatertank 23 L

Basekit 12 Volt accu pomp

Kant en klare stapelmodule met 
geïntegreerd boilersysteem (20-80°C). 
Aansluitgereed met 230 V stekker.

runnywater V230 hot

AT-1

AP-7

V H -9

W T-1

W T-1

W T- 0

RW-5

B P- 4

W B -2

Geen elektriciteit nodig! Met behulp van het 
voetpedaal wordt het water opgepompt. 

Door de bevestiging is de pomp perfect in de 
Variosmart module geïntegreerd en kan niet 

wegglijden.

Basekit voetpomp

M P- 8

Bovenin het handwasbekken met 
kraantje, het schone water in het 
midden en het afvalwater onderin. De 
pomp werkt op 230 Volt, een accu of met 
voetbediening. De keuze is aan u.

Voorbeeld: mobiel waterstation

Jerrycans zijn verleden tijd.

Quickchange 
wateraansluiting

De mobiele watervoorziening

Beschermd volgens 
europees recht.

Hier scannen voor 
meer informatie 
over het product

http://runnywater.variosmart.de

Waterbron, waterverbruiker runnywater pump module stromend water
Neem contact op met ons. 
Wij adviseren u graag.
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Wij geven individueel vorm aan uw reclame uitingen.

Wij brengen kleur in het spel 
Creatieve designoplossingen 

Advies.

Ons team van grafisch ontwerpers 
geeft u graag advies. Samen met 

u vinden we de oplossing voor uw 
vraagstuk, ongeacht of het alleen om 

een ontwerp gaat of een compleet 
reclameconcept.

Ieder project heeft baat bij een goed 
concept en planning, ongeacht het 

type en de grootte van uw opdracht.

Het creatieve team voert uw project 
op tijd uit en verzorgt het tot in 

puntjes. We gebruiken hiervoor de 
modernste programma’s en onze 

uitgebreide ervaring.

Het juiste design bepaalt of u wordt 
gezien zoals u het graag wilt. Niets 
staat dus een perfecte presentatie 

van uw producten in de weg.

Concept. Uitvoering. Design.

ONZE COMPETENTIES – UW VOORDELEN

Modern design
Onze ontwerpafdeling bestaat uit professionele media ontwer-
pers, die niet alleen jarenlange ervaring hebben, maar ook veel 
plezier hebben in het vinden van creatieve oplossingen. Indivi-
dueel advies is hierbij net zo belangrijk als nauwe samenwer-
king met u als klant, zodat uw ideeën optimaal kunnen worden 
gerealiseerd op de door u gewenste reclame drager.

Hoogwaardige druk
Uw lay-outs worden gedrukt op 
de meeste moderne groot formaat 
digitale drukmachines en zodoen-

de zijn we goed ingesteld op de hoogste eisen. Door het dege-
lijke buitenmateriaal zijn alle drukproducten beschermd tegen 
weer en wind en behouden zelfs na jaren hun briljante scherpte. 
Scheermes scherpe afdrukken zorgen voor de beste presentatie 
van uw thema’s en uw bedrijf.

Wij kunnen uw wereld op de kop zetten...

-20-


