
T I C A - L O C K E R S ®



Tica-Lockers blinken uit in vormgeving, duurzaamheid en hygiëne. Zeer geschikt voor intensief gebruik en 
toepasbaar in alle soorten ruimtes. De lockers kunnen naadloos als één kast gebouwd worden. Het unieke 
daarbij is dat u naast de basisuitvoeringen ook kunt kiezen om de lockerkasten geheel naar eigen inzicht 
in te delen.

Materiaal
Het basismateriaal van Tica-Lockers is Plastica Compact. Zoals de naam al zegt: een compacte alles-
in-één totaalplaat. De platen combineren een prachtige designuitstraling en grote ontwerpvrijheid met 
makkelijke verwerking en duurzame kwaliteiten voor intensief gebruik. Verkrijgbaar met zwarte  of witte 
kern. De overige toegepaste kwaliteitsmaterialen als aluminium gepoedercoate profielen, RVS beslag en 
kunststof poten kunnen eveneens zonder problemen toegepast worden in veeleisende openbare en natte 
ruimten.

Eigenschappen Plastica Compact
•	 dichte	oppervlaktestructuur	(niet	poreus),	
 daardoor hygiënisch en makkelijk te reinigen 
•	 zeer	hoge	kras-	en	stootvastheid	
•	 buitengewoon	drukbestand	
•	 waterdamp-	en	vochtbestendig	
•	 resistent	tegen	chemicaliën	
•	 lange	levensduur	en	slijtvast	
•	 zelfdragend,	constructief	en	decoratief	tegelijk

Kleuren
Tica-Lockers zijn verkrijgbaar in de decoren uit de Plastica Interior Collection. Dit biedt u een grote 
keuze aan unikleuren, houtdessins en fantasiedecoren. Maar ook Plastica Digitaaldruk behoort tot de 
mogelijkheden. Hiermee zijn uw designmogelijkheden helemaal onbegrensd.  Uw eigen logo, foto of 
tekening verwerkt in het oppervlak van Plastica Compact. Daarmee krijgen Tica-Lockers een extra sfeer of 
communicatieve boodschap mee. Informeer naar de mogelijkheden.

Accentstrip
De toegepaste HPL strip kan in iedere willekeurige kleur uit de Plastica Interior Collection geleverd worden. 
Met deze accentstrip creëert u in een handomdraai een andere uitstraling.

Montage
De montage van Tica-Lockers gebeurt op locatie. Door het modulebouwsysteem is het mogelijk de 
lockerkasten eindeloos en zonder naden met elkaar te verbinden. Ook hebben wij een eigen montageteam 
die u alle zorgen en werk uit handen kan nemen. Het is zelfs mogelijk om na de garantietermijn van 2 jaar 
een onderhoudscontract bij ons af te sluiten.

Tica-Cabines
Naast Tica-Lockers zijn er ook Tica-Cabines leverbaar. Deze zijn samengesteld uit hetzelfde duurzame 
plaatmateriaal en leverbaar in dezelfde kleurencollectie. Hierdoor kunt u de cabines eenvoudig combineren 
met de lockers in dezelfde ruimte. Informeer naar de mogelijkheden.

Service
Tica-Lockers staat te boek als een merk van hoge kwaliteit. Maar ook als het gaat om advies en 
technische ondersteuning mag u op topprestaties rekenen. U kunt altijd een beroep doen op de 
expertise, creativiteit en grote betrokkenheid van ons Tica-Lockers team. Bijvoorbeeld voor technisch en 
commercieel advies op projectbasis. Op flexibele wijze vullen wij uw wensen voor maatwerk in.  

DigitaaldrukWitte kern Verwisselbare accentstrip

Een locker van formaat



Golfpark te Asten-Heusden



Met Tica-Lockers bent u niet gebonden aan afmetingen. Door het ingenieuze systeem kunt u per kolom 
de breedte, diepte en vakverdeling van de lockers bepalen. Een locker op maat dus! Kiest u liever uit de 
basisuitvoeringen? Ook dat is geen probleem, het assortiment heeft voldoende keuze. 

Maatwerk
De opbouw van Tica-Lockers is uniek. Niet alleen kunt u zelf de afmetingen en indelingen bepalen, ook 
worden Tica-Lockers als één kast doorgebouwd. Het voordeel is dat wanden optimaal benut kunnen 
worden. Voor elke ruimte is er een geschikte oplossing. Onze medewerkers helpen u graag aan de hand 
van een tekening een optimale berekening te maken voor het inrichten van uw ruimte.

Flexibiliteit in maatvoering



Premier League voetbalclub - FC Stoke City
Home changing room 

Gemeente Amsterdam stadsdeel centrumBedrijfsruimte te Waalwijk

Politie-adacemie te Ossendrecht



Naast een eigen indeling van de lockerkast, kunt u ook uitgaan van één van de 9 basisuitvoeringen. 
Deze verschillen in breedte en diepte van elkaar. U kunt kiezen tot 4 lockers per kolom. Al deze opties 
vallen onder de basisuitvoeringen door gebruik te maken van een uniek profiel. 
Aan de basisuitvoering kan een onbeperkt aantal kolommen naadloos aan elkaar gekoppeld worden. Op 
deze manier kunt u optimaal gebruik maken van uw ruimte.

Voorraadkleuren

Basisuitvoering

Health & Wellness centrum te Noordwijk 

0125
Natuur eiken

0227
Erle

0291
Beuken

0305
Gestreept esdoorn

0308
Peer

0340
Donker noten

0073 
Licht ivoor

0074 
Pastelgrijs

0077
Antracietgrijs

0080 
Zwart 

0085
Wit

0067
Rood 

1471
Kersen natuur

1490 
Weichelkers

0742
Kiezelgrijs 

0755
Warmgrijs-donker

0741
Berkengrijs

0441
Amerikaans kersen

0544
Oostenrijks noot ii

0687
Maisgeel

0703
Pastelblauw

0717
Atlantic 

0586 
Appel beige

0746
Sanitairgrijs



Diepte	(mm) Aantal lockers 
per kolom

Breedte	(mm) Min. aantal
kolommen

500 of 600 1 300 4

500 of 600 3 300 4

500 of 600 4 300 4

500 of 600 1 400 3

500 of 600  2* 400 3

500 of 600 3 400 3

500 of 600 4 400 3

Standaardhoogte:	1870	mm	(excl.	plint)
* ook leverbaar in z-deurs kast

Basisuitvoeringen Zijkantafwerking
De vermelde afmetingen zijn exclusief de zijkantafwerking. U moet er rekening mee houden dat er per 
lockerkast aan weerszijden 38 mm bijkomt. 

Overige afmetingen 
Zijpanelen, plinten en deuren:
Dikte: 12 mm

Binnencorpussen
Dikte verticale delen: 6 mm
Dikte horizontale delen: 10 mm
Kleur: wit

400 400 400 300 300 300 300

1870

Personeelsruimte te Dongen

Zwembad te Giessenburg

Bedrijfsfitnessruimte te Haarlem Attractiepark te Kaatsheuvel



Health	&	Wellness	centrum	te	Beveren	(België) Hoofdkantoor Ahold 
te Zaandam

Crownplaza Hotel 
te Schevingen

Provinciehuis 
te ‘s-Gravenhage

Museum
te ‘s-Hertogenbosch



De finishing touch

Betaalsloten
De locker wordt afgesloten door inworp van een munt die de gebruiker 
niet retour krijgt.

Combisloten
Het slot treedt in werking na inworp van 2 munten. De gebruiker kan er 
één van retour krijgen. 

Pandsloten
Na inworp van een munt kan de locker afgesloten worden. De gebruiker 
krijgt zijn geld retour na gebruik.  

Kaartsloten
Dit slot werk of op muntgeld, of een transponder in de vorm van een 
(leden)kaart.	Het	muntgeld	wordt	na	gebruik	geretourneerd.	

Het is een geruststellende gedachte dat persoonlijke bezittingen veilig zijn opgeborgen in Tica-Lockers. Er 
zijn verschillende sloten om de lockers af te sluiten. Bovendien zijn er diverse afwerkingen waarmee u de 
lockers een perfecte finishing touch geeft. 
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het nummeren van de deuren of het monteren van kledinghaakjes 
in de lockerkasten. 

Pinsloten
Door het intoetsen van een code, wordt de locker afgesloten. Zeer 
gebruiksvriendelijk, omdat de gebruiker geen sleutel hoeft mee te nemen.

Transpondersloten
Het openen en afsluiten van de locker gebeurt door middel van 
een transponder. Deze sloten zijn uit te breiden met uitgebreide 
managementsoftware.

Cilindersloten 
Eenvoudig maar uiterst betrouwbare sloten met security sleutel. De 
sloten worden standaard geleverd met reservesleutel.

Crownplaza Hotel 
te Schevingen

Museum
te ‘s-Hertogenbosch



Accessoires
Bij de sloten zijn diverse accessoires leverbaar. Denk hierbij aan transponders en verschillende 
kleuren polsbandjes. Maar ook kledinghaakjes, etikethouders, postgleuven en postladen behoren tot de 
mogelijkheden. 

Ventilatie
Tica-Lockers zijn uitermate geschikt om te plaatsen in natte ruimtes als zwembaden en sauna’s. Het is 
mogelijk om ventilatie-openingen aan te brengen, zodat de locker aan de binnenzijde geventileerd wordt.  

Nummering
De deuren kunnen van nummers worden voorzien, zodat de gebruiker weet in welke kast zijn spullen 
opgeborgen zitten. Er kunnen losse nummerplaatjes op de kasten gemonteerd worden, maar er is ook een 
mogelijkheid om het nummer in de deur te laten frezen. De finishing touch kunt u geheel afstemmen op uw 
persoonlijke wensen. 



Inspiratum 
Maak persoonlijk kennis met Tica-Lockers in het Inspiratum. De luxe 
showroom van Plastica waar u zich kunt laten inspireren door de 
uitstalling van de complete Tica-collectie inclusief alle decoren en 
structuren.  

Plastica
Tica-Lockers is een product van Plastica, dé specialist in decoratief 
en duurzaam plaatmateriaal, met een ruim assortiment voor in- en 
exterieur. Met onze jarenlange kennis en ervaring staan we garant voor 
absolute topkwaliteit en een hoog serviceniveau. Zo werken we gericht 
aan het realiseren van al uw ontwerpwensen.

BIJ PLASTICA BENT U VERZEKERD VAN:
•	 een	breed	assortiment	totaaloplossingen	voor	in-	en	exterieur
•		 diverse	materialen,	van	kunststof	en	metaal	tot	steen	en	hout
•		 diverse	decoren	en	finishes
•		 uitgebreide	projectondersteuning	door	onze	specialisten
•		 gecertificeerde	producten	die	voldoen	aan	de	hoogste	kwaliteits-
 eisen



Plastica Plaat B.V.  |  Waalwijk  |   Tel.	+31(0)416		67	24	00		|		www.plastica.nl
www.tica-lockers.nlRabobank rek. nr. 33.42.80.893  |  BIC RABONL2U  |  IBAN NL42 RABO 0334 2808 93  |  BTW nr. NL810638575B01  |  KvK nr. 18067110 

Op onze leveringen zijn algemene verkoopvoorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van onze aansprakelijkheid staat opgenomen. 
De algemene verkoopvoorwaarden treft u aan op de achterzijde van deze brief.

Plastica Plaat B.V.
Industrieweg 92  |  5145 PW Waalwijk
Postbus 180  |  5140 AD Waalwijk
Tel. +31(0)416  67 24 00
Fax +31(0)416  67 24 90
info@plastica.nl  |  www.plastica.nl
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