
Voor een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact opnemen. 
Laat u verbazen door de gunstige prijsstelling!

+31 (0)79 362 40 40

De diz300 serie is perfect inzetbaar in uw restaurant, snack-

bar, fast-food winkel of retail-locatie.  

Deze budgetvriendelijke en moderne bestelzuilen zorgen 

voor een significant hogere bestelwaarde.  

Bespaar op personeelskosten en zorg daarbij voor tevreden 

klanten en korte wachtrijen. Een bekende hamburgerketen 

ging u met succes voor!

De betaal-terminal, bonprinter en scanner zijn geïntegreerd. 

Een complete self-service kiosk, die de drempel verlaagt om 

te bestellen.

Self-service 
bestelzuil

diz300 serie

 � Met een self-service bestelzuil verdwijnen wacht rijen en 

worden lost-sales voorkomen.

 � Wegnemen van ‘queue-stress’. Klanten hebben bij een 

bestelzuil minder stress dan wanneer ze aan de kassa in 

de rij moeten staan, bij een medewerker en met andere 

klanten achter zich.

 � Gepersonaliseerde bestelomgeving en upselling.

 � Met de hulp van technologie heeft uw personeel meer tijd 

voor andere taken en direct contact met klanten.

 � Maximale efficiëntie en hogere bestelwaarde.

 � Zorg voor groei met digitalisering en onze beproefde 

bestelzuilen.

Branding  
en signing in 
uw huisstijl

Dubbelzijdige
uitvoering
mogelijk

Branding en signing in uw huisstijl is geen probleem.  

Profiteer ook van onze ervaring, wij zijn u graag van dienst 

met vrijblijvend advies.

www.diz.nl/product/diz327-bestelzuil/

www.diz.nl/product/diz322-bestelzuil/

https://www.diz.nl/
https://www.diz.nl/product/diz327-bestelzuil/
https://www.diz.nl/product/diz327-bestelzuil/ 
https://www.diz.nl/product/diz322-bestelzuil/


Voor een vrijblijvende offerte  
kunt u altijd contact opnemen:

+31 (0)79 362 40 40

Ap-art B.V. / diz informatiezuilen

Platinastraat 42, 2718 RZ ZOETERMEER

+31 (0)79 362 40 40

info@diz.nl

www.diz.nl

 � Alle modellen kunnen voorzien worden 

van een Windows- of Android-pc.

 � Optioneel leverbaar in alle RAL-kleuren.

 � Voorzien van 22”, 27” of 32” P-cap multi-

touch monitor.

 � Betaal-terminal, bonprinter en scanner 

zijn standaard geïntegreerd.

 � Diverse hardwarecomponenten zijn 

optioneel in te bouwen, bijvoorbeeld 

een oproep-systeem (buzzer) of 

desinfectiepomp.

Valina

Diverse betaalterminals in te bouwen

YomaniVerifoneIngenico

wandmodel 22” staand model 22” wand/plafondmodel 27” staand model 27”

diz300 serie

https://www.diz.nl
https://www.diz.nl/product/diz-322-bestelzuil/

