
LOCKERS & VAKKENUNITS

Multifunctionele en flexibele 
oplossingen voor bijvoorbeeld 
personeel, flexwerkers, bezoekers, 
studenten en gasten.

 Inbraakwerende lockerunits 
met veiligheidssloten en 
hoofdsleutelsysteem t.b.v. 
personeel

 Lockers met wisselende 
gebruikerscode en automatische 
vrijgave na 12 uur voor bezoekers 
en flexwerkers

 Inbraakwerende vakkenunits voor 
het opslaan van kassalade units

 RFID lockersystemen met detectie 
van inhoud en volledige registratie 
van het bergen van kostbare zaken 
en apparatuur
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Het beheer voor de eigenaar is ontzettend gemakkelijk en bovendien erg veilig. Met de Manager Flex Key kan de 

beheerder de lockers eenvoudig openen, ook al is de spanning van de batterij (te) laag.

Lockers zijn beschikbaar in 2, 3 en 6 vaks units, in de kleuren champagne, grijs en rood en met een plexiglas of louvre 

deur of een deur met vierkante ventilatiegaten.

Multi Lockers - Single (1 vaks)

 Kolommen van 2, 3 of 6 vakken hoog

 Plexiglas of louvre deur of met vierkante ventilatiegaten

 Speciale sloten voor wisselende gebruikers

 Mastertools voor noodopeningen

 Voeding per locker met batterijen AA (3-5 jaar per set batterijen) 

Artikel nummer Model
Buitenmaten 
(H B D) in mm

Aantal 
kolommen Kg

841117743 Multi locker 1 kolom - single 1980 300 460 1 33

841217743 Multi locker 2 kolommen - single 1980 600 460 2 67

841317743 Multi locker 3 kolommen - single 1980 900 460 3 98

3 kolommen - single2 kolommen - single1 kolom - single
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MAATWERK OPLOSSINGEN

Advies:
 ontwerp

 oplossing

 installatie

Leverbaar o.a.:
 staal

 RAL kleuren

Toepassingen:
  geschikt voor o.a. 

evenementen

 Personeel en bezoekers

 RFID registratie
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