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LOCKEROPLOSSINGEN
BROCHURE
Innovatieve lockeroplossingen aangepast naar de specifieke
noden van uw bedrijfsprocessen.



Wat maakt onze lockeroplossingen uniek?

In heel wat sectoren ontstaat de nood aan lockeroplossingen voor specifieke toepassingen. Vaak
ligt het antwoord hier in een aangepast ontwerp met aandacht voor gebruiksvriendelijke

toegang, optimale integratie met bestaande systemen en flexibele software.
 

Wat zijn de voordelen van onze lockeroplossingen?
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Geschikt voor uiteenlopende sectoren

Toegangssystemen: Open uw lockers met
een pincode, betaalkaart, fingerprint, QR-
code, barcode, badge, of mobiele app.

Optimale integratie: Integratie mogelijk
met planningsoftware, CRM-systemen,
kassa's, tijdsregistratiesystemen, etc.

Aangepaste software: Personaliseerbare
software voor uw unieke wensen,
beschikbaar in verschillende talen.

High-end materiaal: We gebruiken enkel
high-end materialen; van hout, laminaat
of staal tot HPL en Volkern.

Heeft u nood aan een lockeroplossing voor een specifieke toepassing en
zijn standaardlockers hiervoor minder geschikt?

 
Ontdek onze unieke lockeroplossingen.

KANTOREN PRODUCTIEOMGEVINGENZIEKENHUIZEN RETAIL

BadgeBetaalkaart BarcodeQR code PincodeFingerprint Mobiele apps
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Overzicht lockeroplossingen

Pakketlockers

Hoe werkt deze lockeroplossing?

Laat uw medewerkers en bezoekers eenvoudig
zelf hun pakketjes oppikken met behulp van onze
innovatieve pakketlockers en ontlast zo uw
receptie.
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Wat zijn de troeven voor uw organisatie?

Pakketjes kunnen 24 op 7 afgehaald worden
zonder assistentie.
Deze oplossing biedt optimale veiligheid
dankzij de beschikbare toegangssystemen
(met de mogelijkheid tot persoonlijke
toegang).
Indien gewenst, kunnen de lockers volledig
afgewerkt worden in de stijl van uw
organisatie.

Met behulp van bijvoorbeeld een pincode,
badge of mobiele app kunnen gebruikers via
hun persoonlijke toegang zelfstandig leveringen
afhalen.

Indien gewenst, kan er ook een betalings-
systeem geïntegreerd worden.
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Productuitgiftelockers

Hoe werkt deze lockeroplossing?

De lockeroplossing waarmee u vlot gedeeld
materiaal kan uitlenen of verhuren en waarbij u
weet wat er geleend of gehuurd wordt, wanneer
en door wie.
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Wat zijn de troeven voor uw organisatie?

Door het gedeeld gebruik kan u efficiënter
omspringen met materiaal en zijn er minder
opberglockers vereist.
Uw personeel draagt meer zorg voor het
materiaal waardoor er minder verloren of
kapot gaat.
U wordt verwittigd bij nood aan periodiek
onderhoud van het materiaal.

Gebruikers krijgen toegang tot de lockers met
een toegangssysteem naar keuze. Na lening of
huur kunnen zij het materiaal zelf weer
opbergen in de locker, waardoor het snel terug
beschikbaar wordt gesteld voor anderen.

Het is bovendien mogelijk om een betaal-
systeem te integreren bij verhuur.



Geautomatiseerde vestiaire

Wat zijn de troeven voor uw organisatie?
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Hoe werkt deze lockeroplossing?

Maak gebruik van een geautomatiseerde
vestiaire waar bezoekers, klanten of personeel
jassen, rugzakken, handtassen, etc. zelfstandig
kunnen opbergen en ophalen.

LOCKEROPLOSSINGEN - BROCHURE

Gebruikers verliezen geen tijd en kunnen hun
persoonlijke spullen met een veilig gevoel
achterlaten.
U hoeft geen personeel te voorzien om de
vestiaire te bewaken.
Een autonome vestiaire geeft een moderne
uitstraling aan uw organisatie die indruk
maakt op klanten, medewerkers of gasten.

Gebruikers kunnen hun jas of spullen opbergen
en ophalen door gebruik te maken van hun
persoonlijke toegang.

Het is bovendien mogelijk om een reservatie-
of betaalsysteem te koppelen aan de locker en
de beschikbare lockervakken overzichtelijk weer
te geven.



Bagagelocker

Wat zijn de troeven voor uw organisatie?
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Overzicht lockeroplossingen

Hoe werkt deze lockeroplossing?

Een lockeroplossing waar bezoekers hun bagage
veilig kunnen achterlaten en waarbij de
beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk wordt
benut. Daarnaast biedt onze bagagelocker de
mogelijkheid tot online reservatie en betaling.

LOCKEROPLOSSINGEN - BROCHURE

Intuïtieve interface voor het openen en sluiten
van de lockers.
Beschikbaar in verschillende formaten en
indelingen met mogelijkheid tot een uniek
design binnen de stijl van uw organisatie.
De mogelijkheid om bagagelocker te
reserveren voor aankomst.

Gebruikers kunnen online of via de interface
een locker reserveren om hun bagage in op te
bergen.

Bij het afhalen van de bagage kunnen ze met
een persoonlijke toegang, al dan niet na
betaling via de interface, hun locker weer
openen.



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 lockeroplossingen, 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 lockeroplossingen ook in het echt bewonderen? 
Wij ontmoeten u graag op afspraak in onze showroom.

In een eerste gesprek bekijken 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 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
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