
GARDEROBEKASTEN

BREEDTE: 32,5 CM, 62 CM, 91,1 CM 
EN 120,5 CM

DIEPTE: 50 CM

HOOGTE: 195 CM
INCLUSIEF GESLOTEN PLINT À 15 CM

VAKKEN NAAST ELKAAR: 1 TOT 3

RAL-KLEUREN: NAAR KEUZE

LEGPLANK BOVENIN EN  
HANGROEDE MET JASHAKEN

SPECIFICATIES:

ZOEKT U EEN LOCKER? NEEM CONTACT MET ONS OP EN 
WE ONTWIKKELEN SAMEN DE KAST DIE BIJ U PAST WWW.NOKILOCK.NL

Kloosterheulweg 6
5145 NZ  WAALWIJKSPECIALE WENSEN? 0416 – 315 588

info@nokilock.nl

VEILIG EN OVERZICHTELIJK
GARDEROBEKASTEN

OPTIONELE MOGELIJKHEDEN:
SCHUINE DAKEN 
TEGEN VERVUILING

VERSCHILLENDE SLUITSYSTEMEN

AFWIJKENDE AFMETINGEN

USB-AANSLUITING IN LOCKER

OP FRAME/ZITBANK GEPLAATST

NAAMKAART-HOUDER

GEÏNTEGREERD VENTILATIE-    
SYSTEEM

In onze garderobekasten kunnen uw medewerkers hun kleding en 
eigendommen veilig en netjes opbergen, zowel tijdens als na het 
werk.  Onze lockers zijn kwalitatief sterk, in alle kleuren verkrijgbaar 
en te voorzien van elektronische sluitingen.

U kunt ervoor kiezen om iedere medewerker een eigen, vaste kast 
te geven, maar het is ook mogelijk om de kasten te delen met 
meerdere gebruikers. Dit laatste scheelt in praktijk veel ruimte en 
is financieel aantrekkelijk. Het kan van toegevoegde waarde zijn bij 
ploegendiensten of parttime dienstverbanden.  

Via onze elektronische toegangssysteem kunt u de toegang en het 
beheer van de lockers aanpassen aan uw wensen. Zo kunt u zelf 
instellen voor hoe lang en wanneer de lockers te openen zijn. Wilt 
u graag inzicht in de gebruikshistorie, bezetting en verdeling van 
de lockers? Ook dit is mogelijk.

Heeft u interesse in maatwerk, wilt u graag een ventilatiesysteem 
toevoegen binnen de lockers of bent u juist op zoek naar een 
budgetvriendelijke oplossing? Neem contact met ons op en wij 
adviseren u graag!



Van kluisjes die hufter proof moeten zijn tot 
design lockers die perfect in een interieur 
passen: Noki Lock levert lockers en kasten in 
alle maten, afmetingen, aantallen en kleuren. 
Bij ons vindt u de lockers die u zoekt. En zo 
niet, dan maken we ze. Omdat wij een oer-
Hollands fabricaat leveren, kunnen we snel 
en flexibel op uw wensen inspelen.

0416 – 315 588

INFO@NOKILOCK.NL

DAAG ONS UIT!


