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LOCKER SONATURE  
 

De houten locker Sonature geeft net dat beetje extra warmte en sfeer aan het interieur. 
Door de vele mogelijkheden in kleur en houtstructuur krijgt elke ruimte een uniek en 
modern aanzien. Of het nu in een droge of vochtige ruimte is, Sonature heeft een 
passende oplossing. Type HLK is geschikt voor droge (bijvoorbeeld kantoor- en school) 
omgevingen, type HLV is geschikt in vochtige ruimtes. Denk hierbij aan kleedruimtes van 
sportscholen, zwembaden en welnesscentra. Veelzijdigheid kenmerkt deze houten 
lockers. Met een grote diversiteit aan vakafmetingen is zelfs het uithangen van 
(werk)kleding geen enkel probleem. 

 

De unieke eigenschappen van Sonature houten lockers op een rij: 

→ Mooi afgewerkte kasten voor droge én vochtige ruimtes 
→ Vele kleuren en houtstructuren mogelijk 
→ 100% gerecycled plaatmateriaal 
→ Verschillende vakafmetingen  
→ Maatwerk; aan te passen naar specifieke wensen en behoeften 
→ Geplaatst op een losse sokkel met kunststof stelpoten  
→ Strakke, witte interieurafwerking 
→ Nederlands fabrikaat 

Extra opties 

→ Kledinglocker met kledingstang of met aflegschap en kledingstang 
→ Brievengleuf en wandcontactdoos 
→ Uitvoering als Z-kast 

Kortom: wenst u een locker met een natuurlijk karakter, verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen en voorzien van diverse houtstructuren? Dan is de locker Sonature een 
geschikte keuze! 
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Productspecificaties 

Locker Sonature kenmerkt zich door maatwerk. Iedere gewenste vakhoogte en het best 
passende aantal kolommen is leverbaar. Deze lockerwand wordt afgestemd op uw 
wensen en behoeften. Standaard is deze kast leverbaar in 3 verschillende vakbreedtes.    

Aantal 
vakken Kolom Sonature  

    vakbreedte vakbreedte vakbreedte hoogte diepte 
    mm mm mm mm mm 
1 t/m 6 1 300 350 400 1950 500 

 

Materiaal  
Type HLK: Romp en deuren geproduceerd van 18mm plaatmateriaal met een melamine 
finishing. De zichtkanten zijn afgewerkt met een 1mm dikke PVC-band.  

Type HLV: Romp en deuren geproduceerd van watervast multiplex, afgewerkt met een 
kleurechte, slag-, stoot- en krasvaste finishing van HPL.  

 

Kleuren  
Zowel de romp als de deuren zijn in vele kleuren en houtstructuren leverbaar. Vraag 
gerust naar de mogelijkheden.  
 

 

 

Een kleine sfeer impressie 

 
Sloten 
Geschikt voor alle soorten mechanische en elektronische sluitsystemen. 


