BEZPIECZNY PODAJNIK NIEWYSUWANY - działający na
zasadzie śluzy NOWOŚĆ 2019!!!
ZASADA DZIAŁANIA:
Czoło zewnętrzne podajnika oraz klapa wewnętrzna podajnika - otwierane naprzemiennie.
Aby otworzyć zewnętrzne czoło podajnika i udostęnić komorę, obsługujący podajnik musi zamknąć
pokrywę/klapę.
W drugą stronę: uniesienie wewnętrznej pokrywy blokuje możliwość otwarcia zewnętrznego czoła
podajnika.
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Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety
RAL - standardowo RAL9007.
dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną
do wyboru modele zróżnicowane pod względem wielkości komór podawczych,
szerokie możliwości miejsca montażu - w panelu stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w
ściance KG...
podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające łatwy montaż podajnika w
panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę wewnętrzna,
zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik
nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach
atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
uszczelka na obwodzie szuflady !!!
po zamknięciu zabezpiecza kasjera przed przeciągiem,
od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
blokada OTWARCIA UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego
podajnika od strony zewnętrznej,
estetyczne i precyzyjne wykonanie,
produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.
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