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Festivals lette linjer 
har alle de klassiske funktioner
Festival har mange detaljer, der letter arbejdet. Størrelse og farve på kassedisk og tilbehør 
kan vælges alt efter butikkens behov. Det stilfulde design er et medvirkende løft af butikkens 
kasseområde og image.

Festival kassediske er pålidelige, ergonomiske og rummelige. Festival har alle de elementer, 
der skal til et vellykket salg.

Festival’s funktioner
• Placeringen af kassesystemerne muliggør ergonomisk arbejde for både højre- og venstre-

håndede kassemedarbejdere.
• Rengørings- og vedligeholdelsesskabe holder området ryddeligt og letter vedligeholdelsen
• Frontpanelet kan ændres til at matche butikkens farveskema
• En rullebane mellem transportbåndene letter kassemedarbejderens arbejde
• Standsning, vending og forceret fremføring af det bageste transportbånd fremskynder 

kundeflowet

Finsk produkt
• Den eneste kassediskproducent, hvis finske arbejde og 

dygtighed har fortjent retten til at bruge flagsymbolet
• Produkterne er 90% finsk fremstillet
• Produkterne er 100% genanvendelige



2

Oy Checkmark Ltd
Hallipussi 5
76100 PIEKSÄMÄKI
FINLAND

Telefon  +358 15 7225 700
Business ID 2278277-9
Registreret forretningssted 
Pieksämäki www.checkmark.fi

818965

1265

1615

1965

1283

1583

1883

2183

2483

906

0123

1 2 3 4 5410

710

1060

1410

455

41
0 46

0

13
53

70
9

27
71

14
37 39
1

3066 - 5266

93
7

27
08

11
82

66
4

Teknisk information
• Strømstyrke 240 V, 1 fase 10 A
• SGS Fimko-godkendt
• Strømforsyningsskinne
• Elektriske udtag til IT og andet udstyr
• Forreste transportbånd styret af 

fotocelle
• Forreste og bageste transportbånd 

er udstyret med timere
• Standsning, vending og tvungen 

tilførsel af bageste transportør

Udstyr
• Rullebane mellem transportbåndene
• Betalingshylde
• Skrivemåtte
• Arbejdsdisk
• Aflåselig skuffe
• Skydedør / hængslet dør
• Skuffe til kvitteringer
• Stativ til indkøbskurve
• Alarmknapper
• Opdeler til næste kunde
• Hylder til poser
• Prislisteholder A4 / A5
• Kasse lukket skilt
• Rumdelere til varer
• Svingbar pakkehylde
• Rengøringslåger
• Ergonomisk stol
• Fodhviler


