
Podajniki szufladowe – szuflady podawcze

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:
• konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL- standardowo 

RAL9007. 
• dno komór wybranych podajników wykończone dodatkowo szlifowaną stalą nierdzewną, 
• estetyczne i precyzyjne wykonanie, 
• 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, 
• blokada wysuwu w skrajnych położeniach szuflady, UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie

podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od
strony zewnętrznej, 

• do wyboru kilkanaście modeli zróżnicowanych pod
względem wielkości komór podawczych, 

• szerokie możliwości miejsca montażu - w murze, w panelu
stalowym / aluminiowym, w drzwiach, 

• standardowa możliwość mocowania w panelu 
18-40mm oraz zależnie od typu podajnika inne
grubości panelu, ściany... (patrz info w tabeli)

• podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty
mocujące, umożliwiające łatwy montaż podajnika w panelu
/ murze a wybrane modele dodatkową podporę, 

• zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od
strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany), 

• podstawa na pulpit kasjera interkomu mocowana do ramy podajnika – opcja.
• produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM 

Dla przejrzystości szerokiej oferty produkowanych przez nas podajników szufladowych podzieliliśmy je
na 4 grupy: MAŁE, STANDARDOWE, ŚREDNIE I DUŻE.

Podajniki MAŁE. 
Umożliwiają sprawne przekazywanie gotówki, terminala płatniczego, biletów, drobnych przedmiotów, dowodów, 
paszportów, przepustek.

Typ Kształt komory
podawczej

Wymiary komory [mm]
A = szer. 
B = dł. B1 = dł. na dnie
C = wys.

Opis Przeznaczenie

IB-ps5 A=230, 
B=210,
B1=142, 
C=60.

Najmniejszy podajnik, 
wyprofilowana komora 
wyłożona stalą nierdzewną

Kasy biletowe, budki 
parkingowe, wartownie, 
biura przepustek...

IB-ps5-80-T A=230, 
B=230,
C=80.

Głębszy podajnik, prosta 
komora, dno wyłożone stalą 
nierdzewną.

Kasy biletowe, budki 
parkingowe, wartownie, 
biura przepustek...

IB-ps3-M A=320, 
B=240,
C=120.

Mała wersja podajnika 2 
komorowego: prosta komora 
towarowa + wyprofilowana 
płytsza na gotówkę

Sklepy nocne, stacje paliw, 
apteki. 
Wszędzie tam gdzie 
zachodzi wymiana 
gotówkowo - towarowa.

IB-ps5 IB-ps5-80-T IB-ps3-M
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Podajniki STANDARDOWE
Umożliwiają sprawne przekazywanie dokumentów formatu A4, gotówki, terminala płatniczego, biletów,  drobnych 
przedmiotów.

Typ Kształt komory
podawczej

Wymiary komory [mm]
A = szer.
B = dł.
B1 = dł. na dnie
C = wys.

Opis Przeznaczenie

IB-ps1 A=230, 
B=330,
B1=205, 
C=60.

Standardowy podajnik, 
wyprofilowana komora 
wyłożona stalą 
nierdzewną

Miejsca transferu  dokumentów
formatu A4 (formularze, 
faktury, listy przewozowe...), 
pieniędzy, terminali 
płatniczych, drobnych 
przedmiotów, Oprócz 
standardowego 
18-40mm możliwy montaż w 
ściance 80mm

IB-ps1-T A=230, 
B=330,
C=60.

Standardowy podajnik, 
wersja z prostą komorą 
– bez skosów. 

j.w.

IB-ps11 A=230, 
B=400,
B1=305, 
C=80.

Głębszy i dłuższy od 
standardowego 
podajnik, wyprofilowana 
komora wyłożona stalą 
nierdzewną

j.w

Możliwy montaż pod grubym
profilem lub w ścianie do 
200mm 

IB-ps11-L A=230, 
B=500,
B1=405, 
C=80.

Dłuższa wersja w/w 
podajnika

j.w
Możliwy montaż pod grubym
profilem lub w ścianie do 
300mm 

IB-ps11-XL A=230, 
B=600,
B1=505, 
C=80.

Jeszcze dłuższa wersja 
w/w podajnika

j.w
Możliwy montaż pod grubym
profilem lub w ścianie do 
400mm !!!

IB-ps1 IB-ps1-T IB-ps11

Terminal i gotówka w IB-ps1 IB-ps1 w komplecie z interkomem Dokument A4 w podajniku IB-ps1
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Podajniki ŚREDNIE
Umożliwiają sprawne przekazywanie dokumentów formatu A4 w teczkach, segregatorach (typ IB-ps3-opcja) 
średniej wielkości przedmiotów i towarów, broni...

Typ Kształt komory
podawczej

Wymiary komory [mm]
A = szer.
B = dł.
C = wys.

Opis Przeznaczenie

IB-ps4-L A=260, 
B=405,
C=120

Uniwersalny podajnik, 
prosta regularna komora 

Bardzo szerokie 
zastosowanie z uwagi na 
uniwersalny charakter 
podajnika. 
Możliwy montaż pod 
profilem lub w ściance do 
135mm

IB-ps4-XL A=260, 
B=555,
C=120

Wydłużona o 150mm 
wersja podajnika 
uniwersalnego.

Zastosowanie jw.

Możliwy montaż pod 
szerokim profilem lub w 
ścianie do 280mm

IB-ps3opcja A=340, 
B=380,
C=120.

Duża komora umożliwiająca
swobody transfer 
SEGREGATORÓW z 
dokumentami

Wszędzie tam gdzie 
wymagana jest większa 
komora podawcza.

IB-ps3 A=240, 
B=380,
C=120.

Podajnik 2 komorowy. 
Oprócz komory towarowej 
wydzielona płytsza 
wyprofilowana komora na 
gotówkę i karty płatnicze

Sklepy nocne, stacje 
paliw, apteki...
Tam gdzie zachodzi 
wymiana gotówkowo-
towarowa.

IB-ps4-L IB-ps3-opcja IB-ps3
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Podajniki DUŻE
Umożliwiają sprawne przekazywanie większej ilości dokumentów, paczek, większych przedmiotów i towarów.

Typ Kształt komory
podawczej

Wymiary komory [mm]
A = szer.
B = dł.
C = wys.

Opis Przeznaczenie

IB-ps7 A=500, 
B=500,
C=200

Uniwersalny duży 
podajnik, prosta 
regularna komora 

Bardzo szerokie zastosowanie 
z uwagi na uniwersalny 
charakter podajnika. 

IB-ps12 A=500, 
B=400,
C=215.

Zmodyfikowana 
wersja podajnika 
uniwersalnego – 
krótszy ale wyższy.

j.w.

IB-ps7-G A=500, 
B=500,
C=400

Największy typowy 
podajnik w ofercie

Zastosowanie w miejscach 
transferu dużych paczek, 
przedmiotów (poczta, areszty, 
hale magazynowe...)

IB-ps7 IB-ps12 IB-ps7-G

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12 tel.:  58  556 40 89
NIP: 5842552642, REGON: 220059141 GSM:  +48 602 488 998

 
www.kas-system.pl e-mail: biuro@kas-system.pl



PRZYKŁADOWE MONTAŻE:

Podajnik zamontowany w ścianie kontenera Modernizacja otwieranego wcześniej okienka - podajnik
zamontowany  w miejscu wcześniejszej szyby – widok

od wewnątrz pomieszczenia

Podajnik zamontowany w panelu witryny Podajnik zamontowany w murze pod oknem
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