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All you need is

OPTIMAL kassapöytä muuntuu entistä helpommin eri liiketyyppien tarpeisiin. Moduloitu rakenne mah-
dollistaa muutoksia, jotka ovat nykyistä helpommin toteutettavissa. OPTIMAL kassatyöpisteeseen voi-
daan sijoittaa kaikki käytössä olevat oheislaiteratkaisut. Lisäksi työergonomia vastaa alan vaatimuksia 
erinomaisesti.

Checkmarkilta uusi  kassapöytämalli – OPTIMAL

Optimalin uudet ominaisuudet

Kolme pussihyllyä vakiona
• Riittävästi tilaa kaikille kasseille
 
ATK-kaappi käytävän puolella
• Käytävällä on enemmän tilaa eikä huoltotyö häiritse kassanhoitajaa
• ATK-järjestelmä ei kerää pölyä
 
Roskakori pakkaustason takana
• Helpottaa pakkaamista, koska ostokset eivät putoa roskikseen
 
Takakuljettimen tavaratila 30 % suurempi
• Enemmän tilaa ostoksille
• Pakkaukset eivät putoa lattialle
 
Suomalainen tuote
• Ainut kassapöytävalmistaja, jolle on myönnetty Avainlippu 
• osoituksena suomalaisesta työstä ja osaamisesta
• Tuotteiden kotimaisuusaste 90 %
• Kierrätettävyys 100 %
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OPTIMAL-HYÖDYT
• Korkea takakuljettimen tavaratila, johon mahtuu 30 % enemmän ostoksia
• Modulaarinen rakenne, joka muuntautuu eri liiketyyppien tarpeisiin
• Yhteensopiva erilaisten kassajärjestelmien kanssa, myös suljettu rahankäsittelyjärjestelmä
• Ergonomisesti oikein mitoitettu, jotta kassahenkilöiden ei tarvitse kurotella
• Kaltevan tavaratason vuoksi ostokset eivät pyöri taaksepäin takahihnalla
• Kassapöydän tyylikäs design ja värivaihtoehdot sopivat hyvin muihin myymäläkalusteisiin 
• Kääntyvä  pakkaustaso helpottaa kassa-alueen siivousta
• Helppo huollettavuus, koska huoltoluukku sijaitsee kassapöydän edessä
• Runsaasti säilytystilaa hälyttimille, kuittirullille, siivousvälineille ym.

All you need is

Varusteet
• Rullarata kuljetinhihnojen välissä
• Oma huoltoluukku PC:lle
• Maksutaso
• Kirjotusalusta
• Kassansulkuportti
• Työtaso
• Lukollinen vetolaatikko
• Liukuovi / heiluriovi
• Kuittilokerikko
• Ostoskoriteline

Tekniset tiedot
• Sähköistys 240 V, 1-vaihe, 10 A
• SGS Fimko hyväksyntä
• Virransyöttökouru  
• Pistorasiat ATK-laitteille ja lisävarusteille
• Etuhihnan ohjaus valokenolla
• Ajastimella varustetut etu- ja takahihnat
• Takahihnan pysäytys, peruutus ja        

pakkosyöttö

• Hälytyspainikkeet
• Seuraava asiakas jakajat
• Pussihyllyt 3 kpl
• Hinnastoteline A4 / A5
• Kassa suljettu -kyltti
• Tavaratilanjakajat
• Kääntyvä pakkaustaso
• Puhdistusluukut
• Kassatuoli, vakio/satulatuoli
• Jalkatuki


