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MODUŁOWA ZABUDOWA 
BOKSÓW KASOWYCH

Transparentne osłony boksów kasowych wpływają na bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników sklepu 
jak i samych klientów. Nie tylko pomagają w zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy klientem i kasje-
rem, ale jednocześnie tworzą odizolowane, komfortowe stanowisko pracy kasjera. 

Osłony, dzięki modułowej konstrukcji zabudowy, mogą być dopasowane do praktycznie dowolnego boksu 
kasowego, z uwzględnieniem wymagań i potrzeb klienta w zakresie stopnia izolacji kasjera. 

Zarówno montaż jak i demontaż osłon jest prosty, intuicyjny i może być dokonywany samodziel-
nie przez pracowników sklepu. Osłony można montować nie tylko w boksach kasowych, ale także 
w punktach obsługi klienta, ladach sklepowych czy innych miejscach, w których zachodzi bezpośredni kontakt 
klienta z pracownikiem sklepu.
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OSŁONY
FRONTOWE,TYLNE I BOCZNE
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Frontowe osłony z pleksi wzmacniają ochronę kasjera poprzez ograniczenie bezpośredniego kontaktu 
z klientami podczas skanowania towarów i dokonywania płatności za zakupy.

PROJEKT I KONSTRUKCJA

FRONTOWA OSŁONA
DO BOKSÓW KASOWYCH                                

OSŁONA TYLNA                              

OSŁONA NA LADY SKLEPOWE I PŁASKIE 
POWIERZCHNIE W PUNKTACH OBSŁUGI                             

Osłony boczne gwarantują zachowanie dystansu pomiędzy 
kasjerem i kupującym, podczas gdy klient wykłada produk-
ty na taśmę lub produkty znajdą się już w strefie pakowania.

Osłona tylna odseparowuje kasjera od osób, które potencjalnie 
mogą znaleźć się w pobliżu, np. stojąc w równoległej kolejce.

Najnowszy design osłon kasjerskich wpisuje się w aktualny trend 
wyposażenia powierzchni handlowych, a modułowość tych roz-
wiązań pozwala na tworzenie szerokiej gamy wariantów.
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AUTOMATYCZNE 
PRZYJMOWANIE GOTÓWKI
MODUŁY AUTOMATYCZNEGO PRZYJMOWANIA 
PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH DO ZABUDOWY

Zadaniem modułu do przyjmowania płat-
ności gotówkowych i wydawania reszty, tzw. 
recyklera, jest zautomatyzowanie procesu 
płatności i przeniesienie tej czynności z ka-
sjera na klienta. 

Poza niewątpliwymi zaletami stosowania ta-
kiego rozwiązania, takimi jak brak pomyłek, 
bezpieczeństwo przechowywania gotówki, 
czy prędkość samej transakcji ważną cechą, 
w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa 
kasjera i kupującego, jest ograniczenie kon-
taktu pomiędzy kupującym i kasjerem oraz 
brak kontaktu kasjera z gotówką, która 
może stanowić źródło potencjalnego zagro-
żenia wirusowego lub bakteryjnego.

Moduł może być zintegrowany z istniejący-
mi kasami lub stanowiskami kasowymi albo 
funkcjonować jako niezależny automat do 
przyjmowania gotówki w obszarze kas.

BOKS KASOWY 
Z MODUŁEM CIMA INLANE                              

                  BOKS KASOWY 
Z MODUŁEM CASHMATIC ADVANCE

ZALETY

minimalizacja kontaktu na linii 
klient-kasjer

wyeliminowanie kontaktu kasjera 
z gotówką

automatyczna weryfikacja banknotów
i monet

kontrola online codziennych wpłat

bezpieczeństwo obrotu gotówkowego

możliwość integracji modułu z systemami 
CIT (cash-in-transit) i bankowymi
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AKCESORIA

WYDŁUŻONY 
UCHWYT NA PINPAD 

Specjalnie wydłużona i ruchoma kon-
strukcja ramienia pozwala na zachowa-
nie bezpiecznej odległości pomiędzy 
kasjerem a klientem.

Łatwy i szybki montaż tych akcesoriów zapew-
nia możliwość umiejscowienia ich w dowolnie 
wybranym miejscu na sali sprzedaży 

UCHWYT NA ŚRODKI
 I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Łatwy i szybki montaż tych akcesoriów zapewnia możliwość umiejscowienia ich w dowolnie wybranym 
miejscu stanowiska kasjerskiego lub na sali sprzedaży. 

BF-18P840000

Q5P-AU1S001
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tacka

strefa dezynfekcji rąk

uchwyt na 
rękawiczki

strefa serwisowa
maksymalna 
pojemność
butli z płynem 30 l

AUTOMATYCZNA  
BRAMKA BLOKUJĄCA

Zainstalowanie tego rozwiązania w przedniej lub 
tylnej części boksu kasowego wymusza zacho-
wanie bezpiecznej odległości pomiędzy klienta-
mi sklepu, a także zapewnia przebywanie tylko 
jednej osoby przy stanowisku kasjerskim.

Bezdotykowa stacja z automatycznym do-
zownikiem płynu dezynfekującego jest jednym 
z podstawowych elementów wyposażenia 
sklepu, obiektu użyteczności publicznej czy 
powierzchni magazynowej. 

Pozwala skutecznie chronić klientów i pra-
cowników przed przenoszeniem zakażeń na 
inne osoby i przedmioty. Ergonomiczna forma, 
nowoczesny design oraz dostępność wersji 
z różnej pojemności zasobnikami na płyn de-
zynfekujący (do 30 litrów) pozwala na umiesz-
czenie stacji w dowolnej przestrzeni każdego 
obiektu.

STACJA 
DEZYNFEKUJĄCA
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WYŚWIETLACZE
INFORMACYJNE 

Zastosowanie wyświetlaczy w punkcie handlowym daje szerokie możliwości komunikacji z klientem. Poczy-
nając od zastosowań czysto informacyjnych czy reklamowych po funkcje ostrzegawcze i edukacyjne. Wybór 
wielkości nośników, ich ewentualnej interaktywności (infokioski) daje wręcz nieograniczone możliwości dostoso-
wania treści i formy przekazu. 

Dzięki nośnikom cyfrowym, oraz systemom zarządzania takim jak digital signage jesteśmy w stanie dotrzeć 
z właściwą, zmienną treścią w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki precyzyjnie kierowanym komunikatom, możemy 
osiągnąć pożądane efekty, takie jak pojedyncze podchodzenie do stanowisk kasowych czy utrzymanie bezpiecz-
nego dystansu między klientami sklepu, co przyczynia się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa zakupów i mini-
malizuje ryzyko przenoszenia zakażeń.

Wyświetlacze informacyjne 
w strefie kas



Prosta konstrukcja zapewnia łatwy montaż w miej-
scach, w których zależy nam na uwadze klientów. 
Wyświetlacze dostępne są w wersjach do zabudowy 
lub wolnostojących oraz w wymiarach od kilkunastu 
do kilkudziesięciu cali.
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REGAŁ PRZYKASOWY 
Z EKRANAMI LED

Regał do sprzedaży produktów impulsowych 
w strefie przykasowej. Dzięki umieszczonym ekranom 
LED można emitować kontent reklamowy, ale także 
wyświetlać komunikaty dla klientów o zachowaniu 
zasad i procedur bezpieczeństwa.

WYŚWIETLACZ  
INFORMACYJNY LED
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Antypoślizgowe 
znaki dystansujące 

ZNAKI INFORMACYJNE 
W STREFIE KOLEJEK I W STREFIE PRZYKASOWEJ

Dzięki zastosowaniu znaków informacyjnych 
w prosty i skuteczny sposób możemy zachować bez-
pieczne odległości pomiędzy klientami sklepu. Znaki 
mogą również przekazywać różnego typu komunikaty, 
np. kierunek kolejki, drogę wyjścia, itp.
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POWŁOKI
ANTYBAKTERYJNE 
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skuteczne zabezpieczenie przez zarazkami i bakteriami

wysoka odporność chemiczna niezależnie od częstotliwości jej czyszczenia

stanowią idealne uzupełnienie regularnych czynności dezynfekcyjnych

stosowane w branży medycznej stanowią skuteczną prewencję dla wszystkich elementów wypo-
sażenia sklepu będących w bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem

W celu uzyskania i zapewnienia jak najwyższych standardów higienicznych oferujemy możliwość wykoń-
czenia naszych rozwiązań powłokami antybakteryjnymi, które trwale i skutecznie zabezpieczają powierzch-
nie przed zarazkami i bakteriami. 

Powłoki antybakteryjne stanowią idealne uzupełnienie codziennie wykonywanych czynności dezynfekcyj-
nych. Zachowują wysoką odporność chemiczną niezależnie od częstotliwości czyszczenia pokrytych nimi 
powierzchni.

ZALETY
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