
NEVIDITELNÁ BARIÉRA, KTERÁ ZABRÁNÍ VOZÍKŮM V DALŠÍM POHYBU

Použití Gatekeeper System´s Cart Containment solutions je efektivním a 

finančně přijatelným způsobem jak chránit nákupní vozíky proti odcizení. 

Systém funguje stejně ve vnitřních i venkovních prostorech. Je kdykoliv 

připraven zabezpečit Vaše vozíky a zabránit tím následným finančním ztrátám.

Zabezpečte Své Nákupní Vozíky Pomocí Gatekeeper Systému

HLAVNÍ POSKYTOVATEL CHYTRÉHO RESENÍ PRO VOZÍKY
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Hledání, opravy či výměny vozíků jsou náklady navíc, 
které podstatně snižují celkový zisk. Mimo to, 
nedostatek nákupních vozíků negativně ovlivňuje 
spokojenost zákazníků. Tyto vozíky, odložené mimo 
areál, mohou lidem v okolí způsobovat problémy a 
zároveň představují vážné 
riziko vzniku odpovědnosti 
za škodu. Díky CartControl 
zůstanou nákupní vozíky 
tam, kde mají být. 

CARTKEY 
Odblokování je rychlé a snadné 
během několika sekund 
stisknutím tlačítka na CartKey. 
Žádné další složitosti.

WIRELESS CAPABILITIES
Bezdrátové řešení je ideální pro prostory, jako jsou garáže, vchody, eskalátory 
a speciální podlahové povrchy, kde dříve nebylo možné nebo snadné zavést 
účinné řešení. Signál dosahuje až 12 metrů bez jakýchkoli dalších úprav.

SMARTWHEEL®

Pokud vozík překročí hranici 
UNLOCK ZONE, samobrzdný 
systém obdrží signál a kola se 
postupně zastaví. 

+WHEEL
Dvojice větších kol s blokovacím 
systémem je navržena proti 
nejvytrvalejším zlodějům. Kola 
sedí na každý typ vozíku a lze je 
namontovat přímo na místě nebo 
u vašeho výrobce. 

LOCK ZONE
Velikost prostoru, ve kterém dojde k zablokování kol vozíku je 
plně nastavitelná. 

PERIMETRICKÁ ANTÉNA 
Dvojitě izolovaný, voděodolný kabel 
zabudovaný na okraji parkoviště 
vymezuje zónu, ve které dochází k 
zablokování/odblokování koleček vozíku. 

UNLOCK ZONE
Prostor, ve kterém se může zákazník s vozíkem volně 
pohybovat. Po překročení vymezené hranice se kola vozíku 
zablokují, po přejetí zpět se SmartWheels zase odblokují. 

                NOVATEC Sicherheitstechnik   www.novatec-eas.cz
TEL +420 222 197 804   info@novatec-eas.cz

WWW.GATEKEEPERSYSTEMS.COM
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