
SZAFY „LOCKERS” 
 

 

 
Dostępne są w czterech wysokościach: 43cm,  81,5cm, 119,8cm, 158,3cm. 

Konstrukcja składa się z: podstawy, panelu górnego, dwóch paneli bocznych, tylnej ścianki (o grubości 
18mm włożonej w frezowanie) i półek. Konstrukcja z płyt wiórowych o grubości 18mm licowanych 
melaminą, dostępna w kolorach: GOLF SILVER 01, PAVIA WALNUT 06, STONE GREY 44, ANTHRACITE 
55, BR. WHITE 69, krawędź z melaminy 0,4mm. Dostępne są 4 stopki o regulowanej wysokości z 
czarnego nylonu zamocowane pod podstawa, z zakresem regulacji 15 mm.  

W przypadku szafek „LOCKERS” zalecane jest użycie górnego wieńca ozdobnego (wykonanego z płyty 
wiórowej o grubości 18mm licowanej melaminą, dostępny w kolorach: GOLF SILVER 01, OAK 03, 
GREY OAK 04, PAVIA WALNUT 06, GREY 42, STONE GREY 44, WENGE' 45, ANTHRACITE 55, TAKI 
MAPLE 58, BR. WHITE 69. Krawędź jest wykonana z 2mm ABS, dopasowanego kolorem do 
powierzchni. 

 

DRZWI SZAFEK „LOCKERS” 

Wykonane są z płyty wiórowej o grubości 18 mm licowanej melaminą i dostępne w kolorach: GOLF 
SILVER 01, OAK 03, GREY OAK 04, PAVIA WALNUT 06, FREESIA YELLOW 11, SKY BLUE 32, AMARANTH 
33, GREY 42, STONE GREY 44, WENGE’ 45, ANTHRACITE 55, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69, WOOD 
GREEN 96. Krawędź jest wykonana z 2mm ABS, dopasowanego kolorem do powierzchni. Zawiasy 
mają metalowe ramię z 110° kątem otwarcia, wraz z podstawami, z regulacją 3D. Zawiasy drzwi 
można wyposażyć w zestaw amortyzatorów, dostarczany oddzielnie, do miękkiego zamykania. 
Drzwi szklane są wykonane z hartowanego szkła przezroczystego bez ramy, z zamkiem lub bez. 

 
Drzwi szaf „LOCKERS” są dostępne w 3 rodzajach: 

- ze standardowym zamkiem ryglowym 
- z zamkiem szyfrowym 
- z zamkiem elektronicznym 
 

- Standardowy zamek ryglowy ma wyjmowany cylinder i podwójny składany kluczyk (zapobieganie 
wypadkom). 
- Zamek szyfrowy jest wyposażony w metalową pokrywę i pokrętło w kolorze SREBRNYM i cylinder. 
Jest to zamek bez kluczyka, który można otworzyć za pomocą 4-cyfrowego, wstępnie ustawionego 
tajnego kodu. Zamek szyfrowy można ustawić tak, aby działał zarówno w trybie publicznym, jak i 
prywatnym, w zależności od rodzaju aplikacji. „Tryb publiczny” to rozwiązanie dla środowisk z 
wieloma użytkownikami (np. siłownie lub miejsca publiczne), podczas gdy „tryb osobisty” jest 
odpowiedni dla jednego użytkownika (tj. w biurach lub w miejscach prywatnych). 

Zestaw zamków zawiera prosty system do odzyskiwania tajnego kodu za pomocą klucza 
konserwacyjnego (lub specjalnego plastikowego narzędzia w „trybie osobistym"). 



- Zamek elektroniczny jest wyposażony w szeroką gamę akcesoriów i opcji: 
• Kolor zewnętrzny czarny 
• Mechaniczne otwieranie za pomocą 2 dostarczonych kluczy: opcja do użycia w każdej sytuacji 
awaryjnej (wyczerpana bateria, utrata karty ...) 
• Tryb ekonomiczny: ta funkcja ustawia blokadę „STAND-BY”, gdy nie jest używana, przed użyciem 
blokady należy nacisnąć przycisk przedni, aby „WYSTARTOWAĆ” zamek 
• Wskaźnik stanu baterii 
• Dostarczany z 2 bateriami AA (czas działania +/- 50 000 cykli otwierania-zamykania) 
• 1 karta użytkownika 
• OPCJONALNIE: 1 karta MASTER, 1 karta USER, 1 bransoletka USER. 


