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Een stappenplan voor het samenstellen
van de ideale lockeroplossing

V A N

In 7 stappen naar
de perfecte locker

T H E
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E N T R A N C E
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IN 7 STAPPEN NAAR DE PERFECTE LOCKER

Goede voorbereiding
is het halve werk
De persoonlijke spullen van je medewerkers of
klanten verdienen een veilige plek. Lockers zijn
ideaal voor het veilig opbergen van persoonlijke
eigendommen in de meest uiteenlopende
omgevingen. Van kantoor tot fabriek en van
kleedkamer tot universiteit. Maar hoe kies je
nu de lockeroplossing die perfect past bij jouw
ruimte en wensen?
Een lockeroplossing is een grote aanschaf en
er zijn eindeloos veel opties op het gebied van
formaat, materiaal, kleur, sluitingsmogelijkheden
en accessoires. Logisch dus dat je een
weloverwogen keuze wilt maken die naadloos
past bij jouw ruimte. In deze whitepaper helpen
we je op weg met een handig stappenplan: in 7
stappen naar de perfecte locker.
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Stap 1:
Kies het materiaal
Stap 2:
Kies het aantal vakken
Stap 3:
Kies het soort kast
Stap 4:
Kies de afmeting
Stap 5:
Kies het slot
Stap 6
Kies de kleur
Stap 7:
Kies de accessoires

U R B A N

kleedkamers. Houten lockers hebben een

samenstellen

organisatie

meer luxe en warme uitstraling. Perfect

of bedrijf. Vraag je als eerste af welk

dus voor een kantooromgeving. Ook biedt

materiaal het beste past bij de ruimte

hout eindeloze mogelijkheden op het

waar de locker komt te staan. van

gebied van kleur en decors. Bovendien

Esch lockers zijn verkrijgbaar in hout

kun je houten lockers personaliseren met

of staal. Staal kan tegen een stootje en

bijvoorbeeld een logo.

voor

jouw

M A G A Z I N E

Oké, je wilt een nieuwe lockeroplossing

E X P L O R E R

Stap 1:
Kies het materiaal

is praktisch, ideaal voor bijvoorbeeld

locker/vak

afdeling

lockeropstelling/
configuratie

plint
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STAAL OF
HOUT

In het overzicht hiernaast hebben we alle

Eigenschappen

Hout

Staal

Stelvoeten

x

x

Verzinkt stalen
plint

x

Opliggende deuren

x

x

Vrijstaande plaatsing in de ruimte

x

x

Soft closing
deuren

x

School of
universiteit

x

Zelfsluitende
scharnieren

x

Kleedkamer
fabriek

x

Ventilatie in de
achterwand
(garderobe kasten)

x

Legbord, hangerroede en haakjes
(garderobe en
z-kasten)

x

Opties

Hout

Staal

Meervoudig
kleurgebruik

x

x

eigenschappen van onze stalen en houten
lockers op een rij gezet.

01

Ventilatie in deur

Extra legplank

x
x
x

Combinatie met
onderstel

F
T

Wandbevestiging
postvakken
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x

x

Schuine (stof)kap
Brievensleuf

x

x
x
x

x

x

Locaties

Hout

Kantoor

x

Staal

Musea

x

x

Fitness club

x

x

Sportvereniging

x

Bibliotheek

x

x

Horeca

x

x

Kleedkamer
algemeen

x

x

Ziekenhuis

x

x

Bejaardenhuis

x

x

Showroom

x

x

Culturele centra

x

x

Schouwburgen

x

x

Type kast

Hout

Staal

Vakkenkast

x

x

Garderobekast

x

x

Z-kasten

x

x

Postvakkasten

x

x

Slot

Hout

Staal

Standaard
voorzien van
cilinderslot

x

x

Diverse
sluitmogelijkheden

x

x

V A N

Heb je de keuze gemaakt voor hout of staal? Dan is het tijd om het aantal vakken
staat het aantal vakken bijvoorbeeld gelijk aan het aantal studenten. In een
piekmomenten niet, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Op kantoren zien we in de praktijk twee mogelijkheden. Op sommige werkplekken
thuiswerken is ook een flexibel lockersysteem in opkomst. Je kijkt dan naar het
aantal flexplekken op kantoor om het aantal vakken te bepalen.
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02

E N T R A N C E

heeft iedere medewerker zijn eigen, vaste kast. Maar nu mensen steeds meer

P E R F E C T

museum of sportschool ga je uit van het gemiddeld aantal bezoekers. Vergeet de

T H E

te bepalen. Hiervoor breng je het aantal gebruikers in kaart. Op een school

E S C H

Stap 2:
Kies het aantal vakken

Stap 3:
Kies het soort kast
Tijd voor stap 3: welke kast kies je? Dat hangt
er vanaf wat er wordt opgeborgen en hoeveel
ruimte je hebt. Zijn het kleine persoonlijke
eigendommen als een telefoon, portemonnee
of handtas? Of juist grotere spullen zoals een
helm of een jas? We hebben de verschillende
kasten en hun eigenschappen voor je op een
rijtje gezet.

kleding

Vakkenkast

Garderobekast

Z-kast (staal)

x

x

x

x

x

x
x (40 cm)
x

x
x (40 cm)
x

jassen
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schoenen
helm
laptop

x
x (40cm)
x

portemonne
mobiele telefoon
persoonlijke bezittingen
handtas

x
x
x
x

post

x
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Postvakkenkast

x

Stap 4:
Kies de afmeting
Ook op het gebied van afmetingen zijn verschillende
mogelijkheden. Hoeveel ruimte heb je en wat wil je

04

precies opbergen? Op basis van deze informatie kun je
een slimme keuze maken.

Diepte
Al onze lockers zijn 50 cm diep.

Hoogte
Onze stalen lockers (Aquarius S) zijn
180 cm hoog en onze houten lockers
(Aquarius H) zijn 190 cm hoog. De
uitzondering is Aquarius HVL. Met een
bescheiden hoogte van 132 cm draagt deze
houten locker bij aan het ruimtelijke karakter
van een ruimte. Ook ideaal als room divider.

Breedte
De vakken zijn 30 of 40 cm breed. Heb je
weinig ruimte? Dan biedt een vak van 30
cm breed uitkomst. Met een locker van 40
cm breed heb je meer opbergruimte voor
grotere eigendommen als een helm of
sporttas. Onze Z-kasten kunnen zelfs tot 50
cm breed worden uitgevoerd.

Afdelingen
De afdeling is het verticale gedeelte van een
locker. Onze houten lockers zijn verkrijgbaar
met 1 of 2 afdelingen. Onze stalen lockers zijn
verkrijgbaar met 1, 2 of 3 afdelingen. Heb je
meer afdelingen nodig? Met de bijgeleverde
koppelbouten kun je verschillende lockerkasten
mooi met elkaar verbinden en een oplossing
op maat samenstellen.
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Stap 5:
Kies het slot

Cilinderslot (standaard)
Onze lockers zijn standaard voorzien
van een cilinderslot met sleutel. Perfect

Een locker is natuurlijk niet compleet
zonder slot. Maar welk slot je kiest

voor kleine opstelling (maximum 100
vakken) met vaste gebruikers.

Muntslot

Mechanisch slot Lehmann

Eenvoudig in gebruik. Ideaal voor

De voordelen van een pincodeslot,

plekken met veel wisselende

maar dan voordeliger en zonder het

gebruikers, zoals musea of

gedoe van batterijen. Voor zowel

zwembaden.

flexibele als vaste gebruikers.

Vecos elektonisch slot met
bekabeld systeem

Mechanisch slot Sudhaus

Hangslot

Elektronisch zelfservice systeem

De voordelen van een pincodeslot,

Wel een sleutel maar geen

maar dan voordeliger en zonder het

sleutelverantwoordelijke? Dan

gedoe van batterijen. Alleen voor

biedt het ‘ouderwetse’ hangslotje

vaste gebruikers.

uitkomst. De verantwoordelijkheid

hangt af van hoe – en door wie de
lockers worden gebruikt. Voor plekken
met veel wisselende gebruikers –
zoals een zwembad of een museum
– biedt een muntslot uitkomst. Voor
een kantoor met flexplekken biedt
een

dynamisch

lockersysteem

uitkomst. In het overzicht hiernaast
vind je de verschillende sloten en hun
eigenschappen. Tip: bestel bij elke
opstelling een moedersleutel waarmee
de beheerder of facilitair manager altijd
alle lockers kan openen.

Pincodeslot
Liever geen sleutels? Dan biedt een
pincodeslot uitkomst. Geschikt voor
zowel wisselende als vaste gebruikers.
Let op: de batterijen moeten 1 keer
per jaar vervangen worden.

waarmee je opbergruimte dynamisch
kunt beheren en toewijzen. Werkt
geheel automatisch met smartphones,
pincodes of (RFID-)kaarten. Bovendien
biedt VECOS real-time inzicht in
gebruik en data.
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ligt hiermee bij de gebruiker. Alleen
mogelijk bij stalen lockers.

V A N
E S C H
T H E
P E R F E C T

Stap 6:
Kies de kleur

E N T R A N C E

Rood, blauw of toch liever groen? Het is tijd om kleur
te bekennen. Want naast de standaard uitvoeringen in
wit, zwart en grijs zijn onze lockers verkrijgbaar in een
heleboel andere prachtige kleuren. Kies de kleur die
bij jouw omgeving past. Wist je trouwens dat je in één
lockerkast verschillende kleuren kunt combineren?

06
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Houten lockers
Van robijnrood tot hemelsblauw en van zilver eik tot
okapi walnoot: onze houten lockers zijn uitvoerbaar
meer dan 100 schitterende kleuren en houtdecors. Ga
je voor een warme, luxe, opvallende of juist een frisse
uitstraling? Alles is mogelijk.

Stalen lockers
Onze stalen locker zijn verkrijgbaar in 21 RAL kleuren.
Voor een meerprijs zijn ook andere RAL kleuren mogelijk.
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Naamplaathouder

U R B A N
E X P L O R E R

Stap 7:
Kies de accessoires

M A G A Z I N E

Klaar voor de finishing touch? Maak je locker compleet met
accessoires. Er zijn heel veel opties waarmee je de oplossing
helemaal eigen kunt maken. Van een kaarthouder tot nummerplaatje
en van een brievensleuf tot panelen om een vrijstaande locker mooi

Stalen onderstel
voor postvakken

Kaarthouder

af te werken. Zeker bij grote lockeropstellingen zijn nummerplaatjes,
naamplaathouders of kaarthouders onmisbaar om het juiste vak
terug te vinden.
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Nummerplaatje

Deurknopje

Wandsteun voor
postvakken

Plaknummer
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07

INDIA

// SECTION 2

je klaar!

E S C H

Dat waren ze: alle 7 stappen voor het samenstellen

T H E

brengen? van Esch staat voor

de ideale oplossing voor jouw ruimte. Wil je je wensen
tot leven brengen in een gedetailleerde 3D tekening?
Of heb je nog vragen over de mogelijkheden? Neem

We helpen je graag bij het realiseren van de perfecte
lockeroplossing. Wist je trouwens dat je ook direct zelf
aan de slag kunt in pCon? Je kunt sinds kort je eigen
houten locker helemaal op maat samenstellen in het
programma.
Neem contact op met van Esch voor meer informatie of
een vrijblijvend adviesgesprek via info@van-esch.com
of 013-534 87 38.

van Esch bv
Edisonstraat 5
NL-5051 DS GOIRLE
Tel. +31 (0)13 534 87 38
info@van-esch.com
www.van-esch.com
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E N T R A N C E

contact met ons op!

P E R F E C T

van de perfecte locker. Je hebt nu een goed beeld van
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V A N

Jouw perfecte locker tot leven

