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EASY ENTRANCE
„Čisté riešenie“
Riešenie pre jednoduché vstupy na hygienické
zariadenia so zabezpečením čistoty a rýchlej
návratnosti investícií, zníženie nákladov na
spotrebu vody a čistoty. V reštaurácii sa potom
zvýšia tržby za predaj občerstvenia.
Systém možno využiť aj pri iných
jednorazových vstupoch – múzeá, rozhľadne,
zábavné parky
o

FUNKCE
Automatický spoplatnený vstup na
toalety.

PRINCIP
Návštevník zaplatí čiastku za vstup
na toaletu. Mincu vhodí do automatu,
ktorý je súčasťou turniketu. Automat
vydá lístok s cenou, ktorú si môže
odpočítať pri konzumácii
v reštaurácii. Návštevníci, ktorí
nenavštívia reštauráciu, platia za
udržanie čistoty

lesklý povrch




turniket s mincovníkom
turniket s pokladničným
automatom s meničom
mincí a výdajom vstupenky
 doplnenie o bránku pre deti
a vozíčkárov
 doplnenie o sklopnou
zábranu
Na želanie špeciálne úpravy.
Lakovanie v RAL

Odchod je vždy voľný

Technické prvky

Deti a vozíčkári prechádzajú bránkou

Motorický turniket s voliteľnou
rýchlosťou otáčania a s možnosťou
externých výstupov, ako signálne
svetlá, piktogramy, dĺžka otváracieho
impulzu.
Tichý chod s automatickou kontrolou
východiskovej polohy.
Turniket je možné doplniť o
panikovú funkciu, kedy pri vyhlásení
poplachu sa stredná zábrana
samočinne sklopí. Po pominutí
poplachu sa automaticky nastaví do
východiskovej polohy.

Výhody









krátka doba návratnosti
zníženie nákladov na údržbu a
čistenie
pozitívny imidž vďaka
dokonalému vzhľadu
jednoduchá obsluha
prevencia proti vandalizmu
účtenka ako voucher pre
občerstvenie
voľný vstup pre deti vďaka
bránke so siluetou
bránka použiteľná pre
vozíčkárov

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nerezová oceľ:
• matný povrch

Mechanická zábrana so sklopnou
funkciou. Pri príchode signálu o
poplachu alebo pri ručnom uvoľnení
pre priechod vozíčkára, sa zábrana
sklopí. Do východiskovej polohy sa
nastaví automaticky
Automatická pokladňa –
kompaktné prevedenie špeciálne na
turniket Kerberos, 6 druhov mincí,
menič mincí, za príplatok možnosť
platby kartou

Varianty zostáv

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
o piktogram
o panikový únik
Priechodnosť:
• cca 3sec. / osoba
•
o

MONTÁŽ
upevnenie na hotovú podlahu
upevnenie do medzipodlahy

Hmotnosť: 85 kg

Bránka - mechanická so siluetou
dieťaťa alebo bez nej. Funkcia: pri
výkyve na akúkoľvek stranu sa
rozozvučí.
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Ako to funguje?
1- Platba – Návštěvník zaplatí
poplatek do platebního automatu
umístěného na turniketu. Dítě
prochází brankou

2- Automat vytiskne voucher pro
možnost útraty v restauraci
3- Průchod je aktivován, turniket
uvolněn pro jeden průchod

4- Odchod z prostoru je volný

5- Využití vouchru – částka na
vouchru může být utracena za
občerstvení v restauraci nebo
obchodě náležející k toaletám

Zkušenosti:
85% z cestujících, kteří zastaví na
odpočívadle, využije WC
50% z nich využije voucher pro
slevu na občerstvení
99% cestujících preferuje čisté
toalety

Praktický príklad výpočtu návratnosti investícií
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Základné parametre:

Výbava – jeden turniket s plně vybavenou automatickou pokladnou,

Cena vstupu - pre jednotlivý vstup cena 5Kč
Ve výpočtu není - náklady na úklid

Návratnost investice
1400000
1200000
11 8625 0
10 9500 0

Výnos

1000000

10 0375 0
91 2500

800000

82 1250
73 0000

600000
400000
200000
0

63 8750
54 7500

311480

311.480Kč vstupní investice
182.500Kč celkový výběr při
ceně 5Kč a daném počtu
návštěvníků

45 6250
36 5000
27 3750
18 2500
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Poče t ná vště vníků

Elegantný a pritom jednoduchý systém „čistého riešenia“
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