Technisch productblad

LOCKER VERTEX
De stalen locker Vertex heeft een strak frame en is voorzien van een kunststof
composiet deur, hufterproof en voorzien van een mooi design. De deur is zo ontworpen
dat het nagenoeg onmogelijk is om hem te beschadigen. Inkt en stift hechten niet en
krassen zijn bijna onzichtbaar doordat de deur door-en-door gekleurd is.

De unieke eigenschappen van locker Vertex:
→
→
→
→
→
→
→

De deuren zijn door-en-door gekleurd
Opliggende deuren waardoor een strak uiterlijk verkregen wordt
Doorlopende scharnierpen voor optimale vandalismebestendigheid
Leverbaar in vijf verschillende hoogtes
Gladde wanden in de locker
Standaard voorzien van een vlak dak
Geïntegreerd nummerplaatje

Extra opties
→ Verkrijgbaar in 2 vakgroottes
→ Ook leverbaar met een schuin dak of houten topblad
→ Combineren met Octa- en Decalockers waardoor een mooie hoekafwerking
ontstaat
Kortom: wenst u een ijzersterke, hufterproof stalen locker met een onverwoestbare
composiet deur? Dan is de locker Vertex een geschikte keuze!
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LOCKER VERTEX
Productspecificaties
Aantal
vakken

Kolom

5
5

1
2

Vertex 30
hoogte
mm
2.001
2.001

breedte
mm
310
620

Vertex 37
diepte
mm
500
500

hoogte
mm
2.001
2.001

breedte
mm
385
770

diepte
mm
500
500

De locker Vertex is leverbaar in twee verschillende kastbreedtes (Vertex 30 en Vertex
37), telt 5 vakken boven elkaar en kan geleverd worden als in 1 of 2 kolommen naast
elkaar. De schuine kap heeft een hoogte van 136.7mm.
Materiaal
De romp is vervaardigd van hoogwaardig plaatstaal (0,8mm) en milieuvriendelijk
gepoedercoat. De romp is gelast en geplaatst op een gegalvaniseerde plintframe,
gepoedercoat in dezelfde kleur als de rompen.
De deuren zijn van kunststof composiet. Inkt, stift en stickers hechten niet op deze
deuren, ze zijn onverwoestbaar en geluidsarm.
Kleur romp

RAL 7035
lichtgrijs

RAL 9010
zuiver wit

Kleuren deuren

basaltgrijs

(benadert RAL 7012)

signaalblauw

(benadert RAL 5005)

robijnrood

(benadert RAL 3003)

geelgroen

(benadert RAL 6018)

zuiver wit

(benadert RAL 9010)

geeloranje

(benadert RAL 2000)

verkeersgeel

(benadert RAL 1023)

duifblauw

(benadert RAL 5014

licht geel

Sloten
Geschikt voor alle soorten mechanische en elektronische sluitsystemen.

