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let’s optimize space

LOCKERS
ALMALOCKER T

• Uitgebreid gamma
• Gelaste stalen constructie
•  Krasvaste poedercoating

Let’s optimize space

Bekijk het volledige aanbod 
 in onze productcatalogus.  

Vraag een gratis exemplaar  
op www.almasy.eu.



Uitgebreid gamma lockers en zitbanken.  Eenvoudig 
te plaatsen en uit te breiden. Toepasbaar binnen elke 
werkomgeving voor het veilig en netjes opbergen van 
kleding en persoonlijke items.

Almalocker T

• Volledig gelaste stalen constructie
• Afgewerkt met krasvaste poedercoating
• Met cilinderslot of houder voor hangslot
• Verstevigde deuren voor extra stabiliteit
• Deuren voorzien van een veerscharnier (openen 110°)
• Standaard voorzien van een gestanste 

nummerhouder

Vestiairekasten perfo

• 1 tot 5 deuren per kolom
• Standaard kolombreedte 300 of 400 mm
• Standaard afmeting HxD = 1800x500 mm
• Standaard kleuren:  

- kast = RAL7035 lichtgrijs 
- deuren = RAL7035 lichtgrijs, RAL5010 blauw,     
                    RAL3000 rood

• Indeling 1-deurskast met legbord en 
kledingroede, 2-deurskast met kledingroede

• 1-deurskast ook beschikbaar 
met schoon/vuilverdeling 
 
 

Vestiairekasten dubbele deur

• Premium garderobekast bestaande uit 2 
kolommen van 300 of 400 mm.

• Standaard afmeting HxD = 1800x500 mm
• Standaard kleuren:  

- kast = RAL7035 lichtgrijs 
- deuren = RAL7035 lichtgrijs, RAL5010 blauw,     
                    RAL3000 rood

• Indeling : hang-hang met 2 kledingroedes 
en legbord / hang-leg met 1 kledingroede, 4 
legvakken en legbord.

Z-vestiairekasten

• Voor het opbergen in een beperkte ruimte
• Standaard kolombreedte 300 of 400 mm
• Standaard afmeting HxD = 1800x500 mm
• Standaard kleuren:  

- kast = RAL7035 lichtgrijs 
- deuren = RAL7035 lichtgrijs, RAL5010 blauw,     
                    RAL3000 rood

• Indeling : 1 kledingroede/deur

 
Geneste lockers

• Alle kasten zijn 
beschikbaar als enkele, 
dubbele of 3-dubbele 
kolom.
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Almalocker T specials

• Postlockers met handige postgleuf
• Laptocklockers met of zonder stroomaansluiting
• Linnenverzamelkast
• Linnenverdeelkast
• ....
 
Vraag de volledige catalogus !

 
 

Sloten

• Standaard cilinderslot met 2 sleutels of 
valvergrendeling

• Op aanvraag : 
- mechanisch of 
electronisch cijferslot 
 
 
 
- pandslot

Draaideurkasten

• Standaard afmetingen (HxBxD) 
- 1200x920x420 mm (2 legborden) 
- 1800x800x380 mm (4 legborden) 
- 1950x920x420 mm (4 legborden) 
- 1950x1200x420 mm (4 legborden) 

• Standaard kleuren 
- RAL7035 lichtgrijs 
- RAL 9005 anhraciet 
 

Zitbanken                                                                                                                     

Onderstel met zitbank
• stalen frame met 3 beuken 

zitlatten
• zithoogte 440 mm
• Diepte 800 mm
• Lengte : 

30/60/90/40/80/120 mm

Kleedkamerbank 
• 4 beuken zitlatten in stalen  

frame
• zithoogte 440 mm
• 1800x1500x450 mm (HxBxD) 

met 6 kledinghaken
• 1800x2000x450 mm (HxBxD) 

met 8 kledinghaken

Zitbank
• 4 beuken zitlatten in stalen frame
• zithoogte 440 mm
• 1500x350 mm (BxD)
• 2000x350 mm (BxD) 



Almasy NV 
Europastraat 14 •  23281 Hoogstraten 
+32 (0)3 317 04 20 • info@almasy.be •  www.almasy.be • shop.almasy.eu

let’s optimize space

 
Lockerprojecten op uw maat
 
Voor elke toepassing zijn er verschillende mogelijkheden in 
materiaal, afwerking, sloten, .... enz

Raadpleeg onze specialisten voor een ontwerp  
op uw maat.

Bekijk het volledige aanbod 
 in onze productcatalogus.  

Vraag een gratis exemplaar  
op www.almasy.eu.


