’s Lands Slimste Afzetter
KASSA : 3 VARIANTEN:
eurokassa : 2 persoons / midikassa: 5 persoons / megakassa: 9 persoons
De kassa units zijn ontwikkeld op basis van de wettelijke eisen die de ARBO wetgeving stelt aan
werkplekken. Uiteraard wordt de kassa schoon en netjes uitgeleend. Bij terugkomst op het bedrijf
in Hellevoetsluis wordt de kassa steevast geheel en grondig schoongemaakt.
Wij kunnen de kassa’s direct naast de wagen lossen/laden, op verharde grond (wij rijden niet op
gras of zand).

EUROKASSA (2 PERSOONS)
2550 x 1400 / H: 2500
Gewicht: 950 kg
lepelkokers
Aansluiting: 220 V.
Standaard wordt meegeleverd:
2 kassa-stoelen, 1 valsgeld-detector.
Aanvullende huurmaterialen:
Kassalades.

De ramen van de eurokassa zijn voorzien van een verticaal schuifraam. In vergrendelde toestand
is de functie als kassa-unit gewaarborgd, terwijl deze kassa met opengeschoven raam (3 standen)
uitstekend dienst kan doen als informatie-unit.
De stevige, afsluitbare deur van de Eurokassa is voorzien van een kijkoog en een stormketting. De
Eurokassa is toegerust met voldoende (tl)binnen verlichting .
Opmerking: Er kan niets op het dak geplaatst worden van de eurokassa , dit i.v.m. het
lichtdoorlatent dak. Deze is niet geschikt om materialen op te plaatsen of zware materialen op te
laten rusten.
(Ver)plaatsen is mogelijk met uw manitou heftruck 3 tonner
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MIDI KASSA (5 PERSOONS)
6050 x 2400 / H: 2600
Gewicht: ca. 1.800 kg
lepelkokers
Aansluiting: 32 Amp, 380 V.
Standaard wordt
meegeleverd:
bannerframe, 5 kassastoelen
en 3 valsgeld-detectoren
(service)

Aanvullende huurmaterialen midikassa:
•

Koppelstang: midikassa > bouwhek.

•

kassalade

•

tekstbanner t.b.v. midikkassa (=koop): Kassa / Bonnen / Munten (5,65 x 64 )
T.b.v. bannerframe (zelf-montage).

De Midikassa is een publieksvriendelijke kassa-unit met volop comfort en ruimte. Elk raam van de
Midikassa is voorzien van een rolluik. Voorts is de Midikassa voorzien van twee stevige deuren. De
ruime werkplek van een Midikassa is voorzien van gestoffeerde en gas-geveerde, volledig
verstelbare kassa-stoelen.
Uiteraard wordt de Midikassa schoon en netjes uitgeleend. Bij terugkomst op het bedrijf in
Hellevoetsluis worden alle kassa’s steevast geheel en grondig schoongemaakt.
Wij lossen/laden wij alleen op verharde grond (direct naast de vrachtwagen).
(Ver)plaatsen is zelf mogelijk met uw manitou heftruck 5 tonner.
Klik hier om een PDF bestand van indeling midikassa te bekijken.
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MEGA KASSA (9 PERSOONS)
6050 x 2400 / H: 2900
Gewicht: ca. 3.000 kg
lepelkokers
Aansluiting: 32 amp. 380 V.
Standaard wordt meegeleverd:
bannerframe, 9 kassastoelen en 5
valsgeld-detectoren.

Aanvullende huurmaterialen megakassa:
•

kassalade;

•

tekstbannier t.b.v. megakassa (=koop): Kassa / Bonnen / Munten (5,65 x 64 )
T.b.v. bannerframe (zelfmontage).

De voorzijde van de Megakassa is voorzien van een klep. Onder de klep zit TL-verlichting, zodat de
klanten goed in het licht staan. De drie verschillende ramen zijn afzonderlijk af te sluiten met
rolluiken.
Alle loketten zijn voorzien van gehard glas. De drie verschillende ramen zijn afzonderlijk af te
sluiten met rolluiken. De Megakassa heeft drie deuren, Daarnaast kunnen de kassa-units tegen
elkaar worden geplaatst, zodat de gebruikers. direct van de ene in de andere kunnen overlopen.
Aan de zijkant van Megakassa zijn reeds buizen gemonteerd waarmee bouwhekken rechtstreeks
aan de unit kunnen worden gekoppeld. Hierdoor ontstaat een nog veiliger situatie voor de
gebruikers.
Uiteraard wordt de Midikassa schoon en netjes uitgeleend. Bij terugkomst op het bedrijf in
Hellevoetsluis worden alle units steevast geheel en grondig schoongemaakt.
Wij lossen/laden alleen op verharde grond (direct naast de vrachtwagen).
(Ver)plaatsen is zelf mogelijk met uw manitou heftruck 5 tonner.
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