Technisch productblad

LOCKER XFS
De locker XFS is een vandalismebestendige locker die voldoet aan de eisen van deze
tijd, zowel qua functie als design. Dit type locker is voorzien van opliggende deuren
waarbij de rompen uit het zicht blijven wat zorgt voor een modern en eigentijds
vormgegeven lockerwand. De locker XFS is een robuuste locker voor een aantrekkelijke
prijs.
De unieke eigenschappen van locker XFS:
→
→
→
→
→
→
→

Dubbelwandige versterkte deur van in totaal 18 mm dik
Deuren voorzien van een deurstopper
Gladde wanden in de locker
Eenvoudig te koppelen
Stelvoetjes, van binnenuit te verstellen
Geïntegreerde plint
Geschikt voor alle typen sloten

Extra opties
→ Verkrijgbaar in diverse vakgroottes
→ Leverbaar met een plat dak (100 mm hoog) of een schuindak (oplopend naar 150
mm hoog)
→ Verkrijgbaar in vele standaardkleuren
→ Beschikbaar in zowel inleg- als opdek uitvoering
Kortom: wenst u een moderne en vandalismebestendige locker met een grote diversiteit
aan kleurmogelijkheden? Dan is locker XFS de beste keus!

De locker XFS voorzien van een eigen identiteit? Ook dat is mogelijk. Iedere gewenste
print, logo afbeelding of tekst ontwerp kan op de locker XFS aangebracht worden.
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LOCKER XFS
Productspecificaties
De lockerkast XFS is leverbaar in twee verschillende hoogtes; 1250mm (XFSL) en
1950mm (XFSH). Zowel de XFSL als de XFSH hebben een vakbreedte van 300mm,
350mm of 400mm en kunnen uitgevoerd worden in 1 of 2 kolomskasten.
XFSL

XFSH

Hoogte (mm)
1250
1950
Aantal vakken
1 t/m 3
1 t/m 6
Breedte per vak (mm)
300 – 350 - 400
300 – 350 - 400
Aantal kolommen
1 of 2
1 of 2
Extra optie: Z -kast (informeer naar de mogelijkheden)
Materiaal
De romp is vervaardigd van hoogwaardig plaatstaal (0,9mm) en milieuvriendelijk
gepoedercoat.

Kleur romp:

Signaalwit (RAL 9003)
Kiezelgrijs (RAL 7032)
Wit aluminium (RAL 9006)
Lichtgrijs (RAL7035)
Signaalblauw (RAL 5005)
Gitzwart (RAL 9005)

Kleur deuren:
Signaalwit (RAL 9003)
Verkeersgrijs A (RAL 7042)
Verkeersgrijs B (RAL 7043)
Lichtblauw (RAL 5012)
Turquoiseblauw (RAL 5018)
Turquoisegroen (RAL 6016)

Wit aluminium (RAL 9006)
Platinagrijs (RAL 7036)
Antracietgrijs (RAL 7016)
Pastelblauw (RAL 5024)
Karmijnrood (RAL 3002)
Pastelgeel (RAL 1034)

Licht ivoor (RAL 1015)
Lichtgrijs (RAL 7035)
Kiezelgrijs (RAL 7032)
Signaalblauw (RAL 5005)
Wijnrood (RAL 3005)
Gitzwart (RAL 9005)

Sloten
Geschikt voor alle soorten mechanische en elektronische sluitsystemen.

