
A secure and user-friendly
solution to charge your
mobile devices

PERSONAL DEVICE-
CHARGING LOCKERS

HPL & VOLKERN LOCKERS
BROCHURE
High-end lockers uit duurzaam materiaal met luxueuze
uitstraling en innovatieve slotenoplossing

Cube Lockers
 

+32 490 42 78 44
info@cube-lockers.be

 
www.cube-lockers.be



Waarom HPL of Volkern?

HPL (High Pressure Laminate) bestaat uit samengeperste houtvezel- of papierlagen met
twee toplagen. Deze worden onder hoge druk tot een harde, robuuste plaat geperst. Volkern,

ook wel bekend als Tespa, is een soort HPL plaat uit papierlaagjes of -pulp.
 

Wat zijn de voordelen van dit materiaal?
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Geschikt voor vele sectoren

Optimale bescherming: de samenstelling
maakt HPL of Volkern tot een slijtvast, kras-
en waterbestendig materiaal.

Luxueuze uitstraling: eindeloze kleuropties en
afwerkingsmogelijkheden voor een uniek
design op maat dat kwaliteit uitstraalt.

Minimaal onderhoud: dankzij de anti-
bacteriële toplagen zijn HPL of Volkern
platen uiterst onderhoudsvriendelijk.

Lange levensduur: bestand tegen
intensief gebruik waardoor we een
garantie bieden van 5 jaar.

Op zoek naar kwaliteitsvolle lockers die vele jaren meegaan en gekend staan
voor hun exclusieve uitstraling en duurzame materialen?

 
Ontdek ons aanbod aan HPL en Volkern lockers.

HOTELS & WELLNESS KANTOREN & INDUSTRIE SPORT & VRIJE TIJD

FARMA & ZIEKENHUIZEN OPENBARE GEBOUWEN RETAIL
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Type HPL & Volkern lockers

HPL & VOLKERN LOCKERS - BROCHURE

Lockers voor binnen

Anti-bacteriële lockers
Makkelijk te reinigen dankzij het bacterie-
werende en chemisch bestendige oppervlak
waar vuil zich vrijwel niet aan kan vastzetten.
 
Uiterst geschikt voor toepassingen in de
medische sector zoals labo's, ziekenhuizen,
zorginstellingen en farma.

Lockers voor buiten
Dankzij het harde en dichte oppervlak kunnen
zonlicht en vocht niet binnendringen en zijn de
lockers schimmelwerend.
 
De lockers zijn prima geschikt voor buiten-
gebruik en voldoen aan de zwaarste kwaliteits-
eisen op vlak van slag-, stoot en krasvastheid.

HPL en Volkern lockers zijn beschikbaar in
allerlei kleuren. Hierdoor kan licht ge-
reflecteerd, versterkt of net afgezwakt worden. 
 
De lockers blijven er lang uitzien als nieuw
dankzij het duurzaam karakter en de
uitstekende kwaliteit.
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Digitale sloten

Mechanische sloten

HPL & VOLKERN LOCKERS - BROCHURE

Digitaal codeslot AXIS Digitaal codeslot SOLA Digitaal codeslot ASPIRE

Digitaal RFID slot AXIS Digitaal RFID slot SOLA Digitaal RFID slot ASPIRE

Cilinderslot met sleutel Draaislot in metalen
afwerking

Draaislot afgewerkt in
kunststof

Mechanisch codeslot Muntslot zonder
opvangbak

Muntslot met
opvangbak

Met een ruim aanbod aan sloten, gaande van mechanische en digitale sloten tot een
netwerkgestuurde oplossing, gaan we met u mee op zoek naar de oplossing die voldoet

aan al uw verwachtingen.



Generaal De Wittelaan 7, 2800 Mechelen  |  info@cube-lockers.be  |  +32 (0)490 42 78 44 | www.cube-lockers.be

Meer info op cube-lockers.be

Hoe gaan wij te werk?

Wilt u meer informatie over onze HPL en Volkern lockers, de mogelijkheden
hiervan binnen uw project of wenst u een offerte?

 
Contacteer ons vrijblijvend via de volgende gegevens:

Telefoon
+32 (0) 490 42 78 44

Mail
info@cube-lockers.be

Wilt u onze lockers ook in het echt bewonderen? 
Wij komen tot bij u of ontmoeten u graag op afspraak in onze showroom.

HPL & VOLKERN LOCKERS - BROCHURE

In een eerste gesprek bespreken we uw project
en brengen we uw noden en verwachtingen in
kaart. Op basis hiervan werken we een ideale
oplossing uit voor uw organisatie.

Analyse van
uw noden

Stap 1

Om uw beschikbare ruimte optimaal te benutten
kijken wij uw grondplan na of meten we de ruimte
op en maken we een op maat gemaakt en goed
doordacht ontwerp.

Opmeting &
Ontwerp

Stap 2

Naast uw persoonlijke noden en wensen, zijn er
allerlei wettelijke bepalingen en technische
vereisten waarover wij u zullen adviseren en die
we meenemen in het ontwerp.

Technische
adviezen

Stap 3

Na het ontwerp van uw lockeroplossing of
indeling van uw (kleed)ruimte, en de beslissing
over de materialen en kleuren, ontwikkelen en
produceren we uw producten.

Ontwikkeling &
Productie

Stap 4

We leveren uw producten op locatie, richten uw
ruimte in op basis van het grondplan en zorgen
voor de volledige installatie met onze ervaren
monteurs.

Levering &
Installatie

Stap 5

We garanderen u te allen tijde een goede zorg na
verkoop. Ondervindt u problemen? Zijn er
aanpassingen vereist? Of heeft u nieuwe
oplossingen nodig? Op Cube kan u rekenen.

Opvolging & 
 Nazorg

Stap 6


