
Systém Gatekeeper s kolečky GS2 WHEEL je efektivní a cenově dostupný 

způsob, jak ochránit Vaše nákupní vozíky. GS2 WHEEL předchází tomu, 

aby nákupní vozík opustil perimetr nebo překročil určenou hranici. Venku či 

vevnitř, kdekoli je třeba, Gatekeeper system pomáhá zabránit ztrátám 

vozíků a tím šetří Vaše peníze. 

Chraňte svoje nákupní vozíky systémem GS2 WHEEL
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HLAVNÍ POSKYTOVATEL CHYTRÉHO RESENÍ PRO VOZÍKY



Ztráty a následné hledání, opravy nebo výměny 
nákupních vozíků představují další náklady, které 
podstatně snižují celkový zisk. Vozíky odložené mimo 
areál mohou ostatním způsobit problémy a zároveň 
představují vážné riziko vzniku odpovědnosti za škodu. 
Je na čase zvolit účinné 
řešení proti ztrátám 
nákupních vozíků. 

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ   Přes dva miliony nákupních vozíků ve 47 

zemích světa. S pomocí GS2 WHEEL zůstanou Vaše vozíky přesně 

tam, kde mají být. 

ÚSPORA PENĚZ  GS2 WHEEL snižuje finanční ztráty 

z krádeží, následného hledání, oprav a výměn vozíků.

SNADNÁ VÝMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

GS2 WHEEL možňují snadnou výměnu jednotlivých 

částí, včetně náhradní baterie, což vede k úsporám. 

STANDARDNÍ VELIKOST KOL

GS2 WHEEL pasuje téměř na každý vozík. 

Lze jej namontovat přímo na místě nebo 

můžou být instalovány přímo u Vašeho výrobce. 

DOBŘE UKRYTÉ VNITŘNÍ 

KOMPONENTY Elektronické zařízení je 

umístěné uvnitř GS2 WHEEL aniž by tím byla 

omezena jeho funkce. Zařízení je odolné proti 

dešti, slunci či sněhu a nehrozí zaseknutí nebo 

zamrznutí, jako u běžného typu kol. Snadné 

ovládání a manipulace bez potřeby speciálních úprav podlah. 

MOŽNOST BLOKACE KOL

Zablokování dvou kol vozíku je nejlepší způsob ochrany Vašeho 

majetku i před nejvytrvalejšími zloději. 

NAPROSTO BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ S Gatekeeper 

„hands-free“ je možné vozíky odblokovat stisknutím 

jednoho tlačítka nebo vrácením vozíku do 

UNLOCK ZONE. Bez dalších potíží. 

• ZABLOKOVÁNÍ A ODBLOKOVÁNÍ

Oddělený systém blokování a odblokování 

zabraňuje zlodějům, aby s nákupním 

vozíkem ujeli. Zákazníkovi stačí pouze 

přejet vozíkem zpět do UNLOCK ZONE 

a SmartWheel se zase odblokují. 

FUNKČNÍ V KAŽDÉM PROSTŘEDÍ

Zařízení funguje ve venkovním i vnitřním 

prostředí stejně, jako na jakémkoli 

podlahovém povrchu.

ÚČINNÝ BRZDNÝ SYSTÉM 

Když se vozík kompletně zastaví a 

je zablokován, nelze ho v 

tomto stavu odtlačit pryč. 

NEJVÝKONNĚJŠÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

Více než 475 obchodů již úspěšně 

využívá Gatekeeper systém. 

FPO

REŠENÍ ZA POMOCII GS2 WHEEL

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

WWW.GATEKEEPERSYSTEMS.COM
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