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Deze informatiezuil is publieksbestendig en vervaardigd 
uit staal, afgewerkt met een zeer harde poedercoating. In 
FLEUR worden alleen kwalitatief hoogwaardige hardware-
componenten verwerkt. Bij deze zuil is een geïntegreerd 
15 inch touchscreen verwerkt. Dit scherm is voorzien van 
een ingebouwde PC en daar kunnen we verschillende 
pakketten op installeren zoals de Digitale receptie software. 

Diverse inbouwcomponenten zijn mogelijk zoals scanner, 
naambadge printer, microfoon en luidsprekers. Branding en 
signing in uw huisstijl is geen probleem. Tevens bestaat de 
mogelijkheid om aan fleur de handdesinfectiepomp toe te 
voegen. Hierdoor wordt deze zuil een allround oplossing.

Dit model is uitvoerd met een 43 inch Professioneel Touch 
Display en vervaardigd uit staal, afgewerkt met een zeer 
harde poedercoating. In fleur worden alleen kwalitatief 
hoogwaardige hardware-componenten verwerkt. In deze 
zuil plaatsen we een losse hoogwaardige PC en daar kunnen 
we verschillende pakketten op installeren zoals de Digitale 
receptie software, maar ook kan deze zuil worden gebruikt 
als bestelzuil. 

Diverse inbouwcomponenten zijn mogelijk zoals scanner, 
naambadge printer, microfoon en luidsprekers. Branding 
en signing in uw huisstijl behoort tot de mogelijkheden. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om aan fleur de 
handdesinfectiepomp toe te voegen. Hierdoor wordt deze 
zuil een allround oplossing.

FLEUR MODEL 4990

FLEUR MODEL 4980
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De FLEUR 4995 is een perfecte balie-oplossing met een 
moderne uitstraling om te gebruiken als digitale receptie. 
Door de omvang kan FLEUR direct op de bestaande balie 
worden geplaatst. Dit balie model is voorzien van een 
15 inch Display waarop de Digitale receptie software 
geinstalleerd wordt.

Met projective capacitive touch techniek; een nauwkeurige 
en prettige gebruikerservaring. Diverse componenten zijn 
(separaat) mogelijk, zoals bijvoorbeeld een barcodescanner, 
naambadgeprinter en microfoon. Tevens kan de 
telefooncentrale gekoppeld worden aan onze receptie 
oplossing. Branding en signing in uw huisstijl is geen 
probleem. 

Microfoon en luidsprekers

Naambadge printer

Barcodescanner

Desinfectiepomp

FLEUR MODEL 4995

FLEUR OPTIES

Wilt u zien hoe onze FLEUR werkt?
Scan de QR-code.
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