
SYSTEM-LOCK

ALGEMEEN 

System-Lock® kasten worden opgebouwd met duurzame en mooie materialen, en zijn dan ook bijzonder geschikt voor 
vochtige ruimten of plaatsen waar esthetiek en degelijkheid van essentieel belang zijn.

Deze lockers worden geïnstalleerd in industriegebouwen, kantoren, kazernes, openbare gebouwen, scholen, sportzalen, 
ziekenhuizen, zwembaden, enz.

MATERIAALGEGEVENS

Panelen

Polyrey® is een massieve zelfdragende bouwplaat op basis van thermohardende kunstharsen, homogeen versterkt met 
cellulosevezels. De panelen zijn dubbelzijdig voorzien van een licht gestructureerd decoratief oppervlak. 

De samenstelling en de opbouw van deze plaat is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de extreme eisen in sanitaire 
lokalen. De vochtbestendigheid is uiteraard één van de belangrijkste troeven van Polyrey®. Ook de zijkanten kunnen 
zonder verdere afwerking blootgesteld worden aan water en vocht. Daarnaast bezit de plaat tal van andere zeer goede 
chemische eigenschappen, een hoge stoot- en krasvastheid, de mogelijkheid om graffiti te verwijderen, enz.

- rug, zijpaneel en tussenpaneel 6 mm dik, kleur wit

- deuren 13 mm dik, 10 standaardkleuren

- bodem, plafond en leggers 13 mm dik, kleur wit.

Constructieprofielen:

in geëxtrudeerd aluminium, naturel geanodiseerd of wit gelakt.

Deuren:

voorzien van ingefreesde scharnieren zodat deze onzichtbaar zijn aan de voorzijde.

Sluiting: naar keuze uitgevoerd met:

- voorziening voor hangslot 

- cilinderslot met twee sleutels en eventueel hoofdsleutel

- pandslot (met geldteruggave)

- kassierslot (met geldcassette)

MONTAGE  

• De kasten worden ter plaatse continu aan elkaar gemonteerd zodat iedere rij één geheel vormt.

• De plaatsing kan gebeuren op:

- een bouwkundige sokkel

- een sokkel in Polyrey®

- een onderstel met vierkante buisprofielen

- een onderstel met voorgebouwde zitbank
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TYPES EN AFMETINGEN

• Standaard afmetingen van één kast: 300 x 500 x 1850 mm.

• De module kan naar keuze verdeeld worden in 1, 2, 3, 4, 5 of 6 vakken. 

TOEBEHOREN

• Dubbele draaibare kleerhaak in nylon of hangbaar in aluminium.

• Hoedenplank of bijkomende legger.

• Nummering van de kast.

• Etikettehouder.

• Sleutel met armbandje.

SPECIALE UITVOERINGEN

• Niet-standaard afmetingen.

• Afsluitpaneel tot aan het verlaagd plafond.

• Ventilatieopeningen of opening voor mechanische afzuiging.
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