


Samoobslužné schránky OX.basic
Modulární systém kovových schránek sloužící k samoobslužnému vyzvedávání a odesílání zásilek. V rámci jedné instalace je možné 
kombinovat více typů modulů s variabilními velikostmi schránek. Praktické rozvržení modulů a chytré technické prvky usnadňují obsluhu 
koncovým uživatelům, provozovatelům a dopravcům.

Na míru
Možnost přizpůsobit rozměry schránek 
klientovi.

Vysoká kvalita 
a cenová dostupnost
Plně automatizovaná výroba zajišťuje 
vysokou kvalitu provedení. Použité materiály 
splňují normy pro venkovní provoz.

Rozměry modulu: Š 600 mm, H 635 mm, V 2280 mm

Šířka dvířek: 300 nebo 600 mm

Výška dvířek: volitelná v kroku po 125 mm

Nohy: rektifikační, vyrovnávající nerovnost podloží

Bezpečnost: stabilizační prvky, ukotvení do zdi nebo do země

Nosnost police: 30 kg

Provedení: vnitřní i venkovní

Široké portfolio 
doprovodných služeb
Instalace, monitoring, údržba, servis, 
softwarová integrace.

Česká firma
Výroba a vývoj probíhá v České republice.

Branding produktu
Volitelné barevné řešení, případně potisk.

Krátká doba dodání
Velká kapacita výrobních závodů v České 
republice zaručuje rychlé dodání výrobků 
(4-5 týdnů od objednání).

Volitelná kombinace 
velikostí schránek

Elektromagnetický zámek 

Automatické otevírání dvířek 
integrovanou pružinou 

Police nerezová či pozinkovaný plech

Máme ještě 
další řady

Standard Design

Řada Elegant



Rozměry modulu: Š 1200 mm, H 635 mm, V 2280 mm

Rozměr schránky: určené pro 4 standardní nákupní tašky

Nohy: rektifikační, vyrovnávající nerovnost podloží

Bezpečnost: stabilizační prvky, ukotvení do zdi nebo země

Nosnost nerezové police: 30 kg

Chladivo: ekologické R290

Automatické odtávání: ANO

Provedení: vnitřní i venkovní

Máme ještě 
další řady

Standard Design

Magnetické těsnění

Osvětlení vnitřku boxu 

Vyhřívaný rám

Ochrana obsahu schránek 
před vylitím tekutiny

Indikace vnitřní teploty 
Malá spotřeba energie
Při plném chladicím výkonu je spotřeba jednoho 
modulu 700 W, což je v porovnání se srovnatelnými 
řešeními až o jednu třetinu nižší.

Nízká hlučnost
Jeden modul při provozu vydává hluk o velikosti 
pouze 50dB.

Důraz na bezpečnost
Konstrukce boxu zajišťuje oddělení jiskřiště 
od prostoru, kam může uniknout chladivo, čím 
splňuje nejnovější normu v oblasti bezpečnosti 
pro použití chladicích médii. 

Samoobslužné chlazené schránky OX.cool
Modulární systém kovových schránek, které umožňují odesílání a přebírání zásilek v teplotně řízeném prostředí. Samoobslužné výdejní 
boxy, vybavené chladicím kompresorovým okruhem, jsou primárně určeny pro krátkodobé ukládání potravin. OX.cool vyniká nízkou 
energetickou náročností, a krom chlazení je zařízení vybaveno i pokročilým systémem ohřevu vzduchu. Zařízení je možno provozovat 
ve dvou teplotních režimech. Chlazení probíhá v teplotním rozsahu 0–6°C a temperování 16–22°C, a to při nízkých i vysokých teplotách 
okolního prostředí.

Řada Elegant

Integrované odpařování kondenzátu 
Box není potřeba připojovat na odpad, neboť 
všechen kondenzát, který vyrobí, se automaticky 
odpaří zbytkovým teplem. 

Hygienické standardy
Box je automaticky dezinfikován UVC světlem 
zajišťující téměř dokonalé zničení virů a bakterií. 
Police jsou v provedení potravinářská nerezová ocel.

NFC technologie
Zařízení je vybaveno bezdrátovou komunikační 
technologií NFC, takže pro základní servis lze použít 
mobilní telefon, nebo tablet.



Výdej mincí

Vkládání mincí

NFC čtečka a QR čtečka

Termo tiskárna

Výdej a příjem bankovek

Dotykový display

Platební terminál

Platební automat OX.smart
OX.smart je centrální řídící modul sloužící ke zjednodušení a vizualizaci výdejního procesu. Součástí OX.smart je platební automat, který 
umožňuje provádět hotovostní i bezhotovostní platby. Celý modul je sestaven z několika částí, které je možné libovolně kombinovat. Lze 
ho rozšířit i o možnost identifikace zákazníka. Modul je podsvícen LED prvky pro přehlednou navigaci zákazníka. Bezpečnostní provedení 
s certifikací UL. 

Modul OX.point
Aplikace na výdejním místě 
Plnohodnotné odbavení zákazníka 
včetně možnosti platby platební 
kartou či hotovostí.

Modul OX.logistika
Jednoduché webové rozhraní pro 
partnery, kde si mohou rezervovat 
kapacity naší sítě OX.network buď 
jednorázově nebo garantovaně na 
delší období.

Modul OX.mobile
Mobilní aplikace na platformě iOS
a Android umožňuje pohodlné 
vyzvednutí a odesílání zásilek.

Modul OX.monitor
Naše vlastní dohledové centrum 
zajišťuje 24/7 monitoring a dohled 
celé sítě OX.net.

OX.cloud
Aplikační IoT vrstva zajišťující konektivitu třetích 
stran do sítě OX.network. Vlastní zabezpečená 
infrastruktura pod dohledem 24/7.

JSME  
CONTEG
ryze česká výrobní společnost založená v roce 1998. Dnes
patříme mezi přední výrobce komplexních řešení v oblasti
datových center, chladicí techniky, telekomunikací a prů-
myslu. Disponujeme globálním obchodním a technickým 
zázemím, naše výrobní závody jsou vybaveny nejnovější-
mi technologiemi i vlastní testovací laboratoří. Produkty
dodáváme jak malým firmám, tak i velkým korporacím 
a průmyslovým podnikům.

VE SPOJENÍ  
S PAYMENT4U
významnou technologickou společností s více než 17letou
zkušeností v oblasti platebních automatizací a platebních
softwarů. Propojujeme svět software a hardware tak, 
aby cílový zákazník měl pozitivní a přirozený pocit z vyu-
žívání našich zařízení.



www.cp4u.cz
CONTEG Payment4U a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4 
140 00 Praha 4

info@cp4u.cz

Ačkoliv byl tento katalog připraven, zkompletován a zkontrolován s největší možnou péčí, CONTEG Payment4U a.s. nemůže přebírat žádnou 
odpovědnost za případné nepřesnosti nebo opomenutí v této publikaci uvedené. V důsledku neustálého vývoje a pokroku si CONTEG Payment4U a.s. 
rovněž vyhrazuje právo na změnu detailů a technických specifikací výrobků uvedených v této publikaci. Takové změny ani tiskové omyly nemohou 
zakládat žádný nárok na odškodnění. Veškeré obrázky uvedené v této publikaci jsou pouze ilustrační.


