WITRYNA KASOWA, OKNO PODAWCZE
Idealne rozwiązanie dla Klientów chcących szybko wykonać / zmodernizować ZEWNĘTRZNE (np. kasa biletowa
na wyciągu narciarskim, sklep nocny, APTEKA) lub WEWNĘTRZNE stanowisko kasowe – (np. kasy biletowe,
kasy parkingowe) / stanowisko podawcze (portiernie, dyżurki, biuro przepustek, centrum logistyczne) – z
wykorzystaniem podajnika SZUFLADOWEGO. Rozwiązanie do zastosowania w obiekcie o dowolnej
konstrukcji: stolarka aluminiowa, konstrukcja drewniana, murowana, KONTENER, obiekt modułowy...
Witrynę wykonujemy wg indywidualnych wymagań Klienta:
•Wymiar całkowity – do uzgodnienia
•Profil aluminiowy- do wyboru:
◦zimny (montaż wewnątrz)
◦ciepły (montaż na zewnątrz)
•Kolor profilu i panelu wg palety RAL (lakierowanie proszkowe)
•Szyba: bezpieczna lub antywłamaniowa klasy P4 lub inna. Przy profilu ciepłym –

szyba zespolona. OPCJONALNIE: Szyba lustrzana (wenecka) / przyciemniana.
•Panel w dolnej części witryny – miejsce montażu podajnika.
•Podajnik szufladowy – dowolny model z naszej oferty.
•Blat wewnętrzny – opcja
•Interkom kasowy – opcja

Wymiar do
uzgodnienia

Wymiar do uzgodnienia
najczęściej ~1200–1500 mm

•Dostawa

Profil zimny /
ciepły, kolor do
uzgodnienia
Wymiar do uzgodnienia,
zależne od typu podajnika –
minimum 190mm

Podajnik
szufladowy
Do uzgodnienia,
najczęściej ~850 mm
Minimum 490mm

Do wstępnej wyceny potrzebujemy od Państwa informacji:
a. miejsce montażu: witryna zewnętrzna czy wewnętrzna
b. orientacyjny rozmiar witryny
c. typ podajnika lub minimalny wymiar komory podawczej lub informacja co będzie przekazywane.
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OKNO KASOWE KOMPLETNE
Przykładowe rozwiązania:

Okno kasowe PODSTAWOWE z
podajnikiem kasowym otwartym

Okno kasowe z podajnikiem
z przesuwną łódką

Okno kasowe z podajnikiem oraz
zintegrowanym interkomem kasowym.

Oferujemy okna kasowe o parametrach uzgadnianych indywidualnie z Klientem.
Nie narzucamy wyposażenia ani wymiarów.
•

Rama (profil aluminiowy):

wymiar zewnętrzny dowolny - do uzgodnienia,

•

Kolor ramy:

do uzgodnienia wg palety RAL,

•

Szyba – do wyboru:

szyba bezpieczna, antywłamaniowa klasy P4, P6, szyba
kuloodporna klasy BR2, szyba zespolona, szyba ze szkłem
weneckim (lustrzana), inne szyby wg indywidualnego zapytania.

•

Blat z zamontowanym podajnikiem: grubość 38 mm – postforming, jedna dłuższa krawędź fabrycznie
zaoblona, pozostałe 3 krawędzie wykończone maszynowo
obrzeżem PCV; wzór/kolor blatu do uzgodnienia wg aktualnego
wzornika producenta blatów - kilkadziesiąt
wzorów w róznych strukturach do wyboru

•

Podajnik kasowy w blacie:

dowolny model z naszej oferty,

•

Interkom kasowy (opcjonalnie):

zintegrowany, wandaloodporny – moduł
zewnętrzny trwale mocowany do szyby

•

Dostawa:

spedycją na terenie Polski na wskazany w zamówieniu adres

•

Montaż:

własny Zamawiającego

•

Atest:

dostarczamy certyfikat na zastosowane w oknie szkło
antywłamaniowe lub kuloodporne + deklaracje zgodności
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OKNO KASOWE Z OBNIŻONYM MODUŁEM DLA OSÓB NA WÓZKU
Idealne rozwiązanie dla Klientów chcących szybko wykonać / zmodernizować stanowisko kasowe
np. kasa biletowa, kasa parkingowa / stanowisko podawcze (portiernia, dyżurka, biuro przepustek) –
przystosowane do wygodnej obsługi osób poruszających się na wózku.

Wymiar do
uzgodnienia

Minimum 1000mm

Mikrofon i
głośnik
klienta moduł
zewnętrzny

Obniżenie podajnika szufladowego dla
osób niepełnosprawnych (na wózku) – w
stosunku do blatu głównego do
uzgodnienia. Minimum 100mm.

Podajnik kasowy np.
IB-pk5 –
zamontowany w
blacie dwustronnym
Podajnik szufladowy np.
IB-ps1, IB-ps5

Mikrofon dla osoby
na wózku

Moduł do zamontowania podajnika
szufladowego. Wymiar minimalny
300 x 500mm

Min 500

Konstrukcję wykonujemy ściśle wg uzgodnień z klientem.
Do uzgodnienia wymiary, kolor, klasa szyby, wzór blatu, typy podajników, interkom i inne.
W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt e-mail: biuro@kas-system.pl
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