
SOL & LES
PLANOGRAM

SOL & LES STATIV GRANITE GEAR

Varenummer: 5272-101191
Beskrivelse: 4 sider spinner stativ

Solbriller: 42 solbriller på utstilling på 2 
sider. 
Les: Briller pr pigg: 4 stk.
Plasser lesebriller etter modell og 
deretter styrke. 54 stk lesebriller på en
side.
Har du et kombi stativ med bestselgere
av sol og les, så får du plass til et stativ
med bamser, sesongvarer el.  I tillegg er
det enklere å holde brillene rene.  

Styrke Salg % Antall Pigger

1 13,10 % 6 2

1,5 25,20 % 12 3

2 27,70 % 18 3

2,5 18,50 % 8 2

3 9,10 % 6 1

3,5 6,40 % 4 1

100 % 54 12

OVERSIKT LES PR SIDE

BESTSELGER LES 30% AV SALGET (6509)

HUSK 
95% av salget av lesebriller i kiosk 
er plussbriller. Ønsker du et lite 
antall minusbriller, så kontakt HSN. 
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MIKS SOL OG LESEBRILLE 4 SIDER:
21 stk 21 stk 
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SOLSTATIV 4 SIDER:
21 stk 20 stk20 stk21 stk 



Future er første solbrilleleverandør i Europa, til å lansere rammer av 

100% gjenvunnet materiale. Sertifisert av GRS (Global Recycled

Standard)

Future er medlem av BSCI (Business Social Compliance Initiative). I tillegg 

til medlemskap har de godkjente og sertifiserte audits (kontroller) på deres 

produksjonsanlegg. www.bsci- intl.org

Future følger reglene i ”Reach”, EUs kjemikalieregelverk, som ligger 
under ECHA (Europeiske Kjemikaliebyrået)

Alle forpakninger, fra eksportkartong og innerboks til produktforpakning i 
butikk er resirkulerbare og er merket med symbolet for resirkulering. Det 
innebærer også at vi i tillegg til å bruke miljøvennlig papir, bruker 
miljøvennlig trykkfarge og lakk.

Future jobber nå med et nytt kjemikalieprosjekt der de skal ligge langt i 
fremkant av loven, og ha 100% oversikt over alle kjemikalier i alle 
bestanddeler i alle deres produkter.

• Brillene har splinterfrie linser i polykarbonat
• Granite sine solbriller har 100% UVA- og UVB beskyttelse også på bølgelengder over 400 nm, 

som defineres som UV400. 
• Metallrammer er nikkelfrie i tråd med CE-standard.
• Alle plastrammer inneholder ingen skadelige stoffer regulert etter lovgiving i de Nordiske 

land.
• Alle briller oppfyller EU-direktivet 89/686/EEC
• Alle briller oppfyller krav til Europeisk standard SS-EN ISO 12312-1:2013

Future Eyewear Group AB i Sverige som ble grunnlagt i 1984 og er nå Nordens ledende innen 
kategorien sol, lese og sportsbriller og selger over 3,5 millioner briller pr år i Norden. Ingen andre 
aktører på markedet kan vise til den bredden på produkter Future innehar, med alt fra lesebriller, 
sportsbriller, solbriller, alpinbriller til tilhørende produkter som hjelmer og accessoires til alle typer 
briller.

Future sin forretningsidé er at vi skal være ledende i bransjen med sterke og tydelige merkevarer, 
med fokus på salget i alle ledd, basert på service, kvalitet, design og pris. 

ETIKK & VERDIER

OM BRILLENE

OM PRODUSENT

PRISER

Alle brillene ligger i prisgrupper.
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