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EASY ENTRANCE 

„Čisté řešení“ 

Řešení pro jednoduché vstupy na hygienické 

zařízení se zajištěním čistoty a rychlé 

návratnosti investic, snížení nákladů na 

spotřebu vody a čistoty. V restauraci se pak 

zvýší tržby za prodej občerstvení. 

Systém lze využít i při jiných jednorázových 

vstupech – muzea, rozhledny, zábavní parky  

 

FUNKCE 
Automatický zpoplatněný vstup k 

toaletám.  

PRINCIP 

Návštěvník zaplatí částku za vstup na 

toaletu. Minci vhodí do automatu, 

který je součástí turniketu. Automat 

vydá lístek s cenou, kterou si může 

odečíst při konzumaci v restauraci. 

Návštěvníci, kteří nenavštíví 

restauraci, platí za udržení čistoty 

Odchod je vždy volný 

Děti a vozíčkáři prochází brankou 

Výhody 
➢ krátká doba návratnosti 

➢ snížení náklady na údržbu a 

čištění 

➢ pozitivní image díky 

dokonalému vzhledu 

➢ jednoduchá obsluha 

➢ prevence proti vandalismu 

➢ účtenka jako voucher pro 

občerstvení 

➢ volný vstup pro děti díky 

brance se siluetou 

➢ branka použitelná pro 

vozíčkáře 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Nerezová ocel: 

• matný povrch 

o lesklý povrch 

 

Varianty sestav 

➢ turniket s mincovníkem 

➢ turniket s pokladním 

automatem s měničem 

mincí a výdejem vstupenky 

➢ doplnění o branku pro děti a 

vozíčkáře 

➢ doplnění o sklopnou 

zábranu 

Na přání speciální úpravy. Lakování 

v RAL 

 

Technické prvky 
Motorický turniket s volitelnou 

rychlostí otáčení a s možností 

externích výstupů, jako signální 

světla, piktogramy, délka otevíracího 

impulsu. 

Tichý chod s automatickou kontrolou 

výchozí polohy. 

Turniket je možno doplnit o 

panikovou funkci, kdy při vyhlášení 

poplachu se střední zábrana 

samočinně sklopí. Po pominutí 

poplachu se automaticky nastaví do 

výchozí polohy. 

 

Branka  - mechanická se siluetou 

dítěte nebo bez ní. Funkce: při 

výkyvu na jakoukoli stranu se 

rozezvučí . 

 

Mechanická zábrana se sklopnou 

funkcí. Při příchodu signálu o 

poplachu nebo při ručním uvolnění 

pro průchod vozíčkáře, se zábrana 

sklopí. Do výchozí polohy se nastaví 

automaticky 

Automatická pokladna – 

kompaktní provedení specielně na 

turniket Kerberos, 6druhů mincí, 

možnost kombinace Kč/EUR, měnič 

mincí, za příplatek možnost platby 

kartou  

 
VOLITELNÉ DOPLŇKY 

o piktogram 

o panikový únik 

Průchodnost: 

• cca 3sec. / osoba 

MONTÁŽ 
• upevnění na hotovou podlahu 

o upevnění do mezipodlahy 

Hmotnost: 85 kg 
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Jak to funguje? 

 

1- Platba – Návštěvník zaplatí 

poplatek do platebního automatu 

umístěného na turniketu. Dítě 

prochází brankou 

 

 

 

4- Odchod z prostoru je volný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Automat vytiskne voucher pro 

možnost útraty v restauraci 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

3- Průchod je aktivován, turniket 

uvolněn pro jeden průchod 
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