PODAJNIK KASOWY OTWARTY (łódka podawcza)

Wykończenie ekonomiczne

Charakterystyka PODAJNIKÓW KASOWYCH OTWARTYCH:
•

Kilka wielkości podajników do wyboru (mały - A5, standard - A4, duży)

•

3 wersje wykończenia do wyboru (szczegóły w tabeli):
•
Wykończenie STANDARD: dno podajnika wykończone szlifowaną stalą
nierdzewną, pozostałe elementy stal lakierowana proszkowo RAL 9006 lub
inny kolor – do uzgodnienia,
•
Wykończenie EKONOMICZNE: stal lakierowana proszkowo RAL 9007,
•
Wykończenie NIERDZEWNE: całość z polerowanej stali nierdzewnej.

•
•
•

Zaokrąglone krawędzie zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Estetyczne i precyzyjne wykonanie
Produkt POLSKI – jakość KAS-SYSTEM

Wykończenie standard

Wykończenie nierdzewne

Wymiary komory podawczej
[mm]
dł(dł na dnie) x szer x wys

Wymiary zewnętrzne
podajnika [mm]
dł x szer x wys

Uwagi

Dostępne wersje
wykończenia

IB-pk1/A5

220(168) x 170 x 25

260 x 210 x 30

NAJMNIEJSZY podajnik idealny dla stanowisk typowo
gotówkowych, wielkość – format A5, nie wystaje z blatu gr. 28mm

- standard,
- ekonomiczna,
- nierdzewna

IB-pk1/A4

310(238) x 230 x 35

350 x 270 x 40

Podajnik wielkości A4 – NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANY, umożliwia
swobodne przekazywanie gotówki oraz dokumentów i pakietów,
nie wystaje z blatu gr. 38mm

- standard,
- nierdzewna

IB-pk1/A4 (P)

230 x 310(160) x 35

270 x 350 x 40

Podajnik standardowej wielkości - format A4 – POPRZECZNY. W
całości lakierowany proszkowo - kolor RAL 9007, nie wystaje z
blatu gr. 38mm

- ekonomiczna,
- nierdzewna

IB-pk1/R

350(245) x 300 x 50

390 x 340

Typ podajnika

POPRZECZNY

•
•

NAJWIĘKSZY podajnik BARDZO POJEMNY.

- standard

W zamówieniu należy podać typ podajnika oraz wersję wykończenia zamawianego podajnika
Podajniki w wykończeniu standardowym oferujemy w dowolnym kolorze z palety RAL (za dopłatą).

Dowolne kolory z palety RAL
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