TICA-LOCKERS®

Alg eme e n
E e n lo c ke r v a n f o r m a a t

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

Kleuren

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. 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.

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.

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

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.

Water resistent

Eenvoudig
te installeren

Non-toxic

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. Bovendien maakt
dit systeem de opbouw van TICA-LOCKERS® heel
eenvoudig. Dit biedt u de mogelijkheid de lockers
als “doe-het-zelf-pakket” te bestellen. Uiteraard
kunnen wij u helpen met de opbouw van de eerste
kolommen.

Moderne
uitstraling

Resistent tegen
chemicaliën

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.

Hygiënisch en
niet poreus

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.

Kras- en
stootvast

Uitgebreide
kleurencollectie

Pro ject e n

TICA-LOCKERS® zijn verkrijgbaar in de
decoren uit de Plastica Interior Collection.
Dit biedt u een grote keuze aan unikleuren,
houtdessins en fantasiedecoren

M a at v o e r i n g
F l ex i b l i t e i t i n
maa t voe r i n g

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.

Basisuitvoeringen

Basisuitvoeringen

Naast een eigen indeling van de lockerkast, kunt u
ook uitgaan van één van de 10 basisuitvoeringen.
Deze verschillen in breedte, hoogte en diepte van
elkaar. De mogelijkheden staan weergegeven in
het onderstaande schema.
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Standaardhoogte: 1870 mm (excl. plint)
* ook leverbaar in z-deurs kast

Aan de basisuitvoering kan een onbeperkt aantal
kolommen naadloos aan elkaar gekoppeld worden.
Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van het unieke
profiel. Op deze manier kunt u optimaal gebruik
maken van uw wand, zonder kasten tegen elkaar
aan te schuiven.

Zijkantafwerking
De vermelde afmetingen zijn exclusief de
zijkantafwerking. U moet er rekening meehouden
dat er per lockerkast ongeveer 75 mm bijkomt.

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

Binnencorpussen
Dikte verticale delen: 6 mm
Dikte horizontale delen: 10 mm
Kleur: wit
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Pro ject e n

Onze medewerkers helpen u graag aan de hand
van een tekening een optimale berekening te
maken voor het inrichten van uw ruimte.

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.

S lo t e n e n a f w e r ki n g
D e f in ish i n g t o u c h

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.

Chipsloten

Het openen en afsluiten van de locker gebeurt door
middel van een transponder. Eventueel kan deze
ook gebruikt worden voor meerdere doeleinden als
een betalingssysteem of toegangscontrole.

Pandsloten

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

Betaalsloten

De naam zegt het al. 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 krijgt er hier één van retour.

Kaartsloten

Dit slot werk of op muntgeld, of een transponder in
de vorm van een (leden)kaart. Het muntgeld wordt
na gebruik geretourneerd.
Raadpleeg de documentatie van de sloten voor
specifieke productinformatie.

Accessoires

Bij de sloten zijn diverse accessoires leverbaar.
Denk hierbij aan transponders en verschillende
kleuren polsbandjes. Maar ook kledinghaakjes zijn
bijvoorbeeld bij te bestellen.

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 lockers kunnen van nummers worden voorzien,
zodat de gebruiker weet in welke kast zijn spullen
opgeborgen zitten. Er zijn hiervoor verschillende
mogelijkheden. Niet alleen zijn er diverse losse
nummerplaatjes die op de kasten gemonteerd
kunnen 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.
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