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De bloemenautomaat van Jaski is een moderne verkoop-

automaat waarmee u ook buiten de reguliere openingstij-

den boeketten kunt verkopen. De automaat is voorzien van 

ruime vakken waar u de boeketten makkelijk in kunt plaat-

sen. Ze worden op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd 

achter een grote glazen deur. De boeketten zijn voorzien 

van water en omdat de automaat gekoeld wordt blijven de 

bloemen lang vers.

De bloemenautomaat is een innovatie van Jaski die vanaf 

de introductie een groot succes is. Dankzij het in eigen 

beheer ontwikkelde watersysteem en de optie om de 

automaat te voorzien van koeling blijven de bloemen lang 

vers en krijgt uw klant de kwaliteit die hij van u gewend is. 

De bloemen worden op een aantrekkelijke manier gepre-

senteerd. En u kunt uw klant betaalgemak bieden: onze 

automaten ondersteunen verschillende betaalsystemen 

zoals pin of contante betaling. Kiest de klant voor contant 

geld dan geeft de automaat wisselgeld terug.

Wat u ook wilt verkopen, het is mogelijk met een automaat 

van Jaski. Wilt u kleine of grote boeketten verkopen? Rozen 

met een korte of met een lange steel? Alle bloemen pas-

sen in een bloemenautomaat van Jaski. Informeer naar de 

optimale indeling voor uw situatie.

De Bloemen-
automaat
Verse bloemen, ieder moment 
van de dag

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:Led verlichting Energielabel A+

Alle betaalsystemen 
mogelijk

Surevend sensor
www.bloemen-automaat.eu



Unieke kenmerken
• Leverbaar in gekoelde of ongekoelde variant.
• Duidelijke presentatie van uw producten.
•  Onbeperkte openingstijden; 7 dagen per week / 24 uur per dag.  

(optioneel tijdschakelklok)
• Gemaakt van weerbestendig roestvrijstaal.
• In hoge mate vandalisme bestendig.

Overige kenmerken
•   Beschikt over software met verkoop-

statistieken en diagnose.
•  Geschikt voor alle betaalsystemen 

inclusief NFC (contactloos betalen).

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:

Zelf samenstellen
Een bloemenautomaat is opgebouwd uit 

een besturingskast met één of meerdere 

modules. Een module bestaat uit minimaal 

één en maximaal 20 vakken die aan de 

linker- of rechterkant van een besturings-

kast kunnen worden geplaatst. Vakken S, M 

en XL zijn bestemd voor tulpen (S), kleine 

(M) en grote (XL) boeketten. Bij langere 

bloemen, zoals rozen, adviseren wij vak L te 

gebruiken. Modules kunnen altijd met el-

kaar worden gecombineerd mits de totale 

hoogte gelijk blijft. Zo kunt u S, M en XL 

modules met elkaar combineren. Zo kunt 

u bijvoorbeeld een automaat samenstellen 

met verschillende vakken waarmee u een 

breed assortiment kunt aanbieden.

Hoogte (in mm) Maat S Maat M Maat L Maat XL

Binnen- en buitenmaten 303/320 303/320 450/487 410/432

Breedte (in mm) 216/285 312/379 312/379 452/521 

Diepte (in mm) 380/400* 380/400* 380/400* 380/400*

*Vakken (en daarmee automaten) zijn ook verkrijgbaar met een diepte van 500 en 700 mm.

Standaard diepte: 400mm, optie tot diepte 500mm. Bovenstaande vakken zijn de meest gebruikte. Vraag onze verkopers voor alle mogelijkheden.
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