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TECHNISCHE FICHE

ZIJKANTEN
RUG

SOKKEL
TOPBLAD

METALEN DEUREN

MELAMINE DEUREN
MMaatteerriiaalleenn:: Houtvezelplaat bekleed met melamine.
DDiiccjjhhtthheeiidd  :: 620 tot 690 kg/m3
DDiikkttee:: 19 mm.   
FFoorrmmaaaatt::  Bestaat voor 1 vak (H. 344 / B. 369) of 2 vakken (H. 712 / B. 369)
/!\Voor de versie met 2 vakken (= dubbele deur) moet bij de montage het scheidingslegbord worden weggelaten om de grote deur te kunnen 
monteren. Om het vak alsnog in 2 te verdelen, moet een specifiek legbord worden gebruikt (verkocht als optie).
DDeeccoorr:: Melamine - zie kleurenkaart melamine CAMILLE
OOppeenniinngg  //  SSlluuiittiinngg::  
> De deuren openen naar rechts
> Eindeloopaanslag te monteren - Zichtbare & zelfremmende scharnieren (soft closing).
> Openingshoek van deuren: 107° (verhindert niet de opening van het vak ernaast)
> Met postgleuf: deur 29 mm minder hoog om post in het vak te kunnen deponeren.

CAMILLE

OMBOUW

MMeeuubbllee  //  SSttrruuccttuuuurr  ::  

Melamine structuur 4 / 6 / 9 of 12 vakken, gemonteerd geleverd.
MMaatteerriiaalleenn::  Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.
DDiikkttee:: 19 mm.    
SStteellddooppppeenn  :: ø 48 mm - regelbereik 15 mm

VVaakkkkeenn::  
> Afmetingen van 1 vak B. 374 x H. 349 x D.390 mm - Afmetingen 2 vakken : B. 374 x H. 715 x D. 390 mm
> Melamine scheiding tussen de vakken, dikte 19 mm. Toegelaten gewicht per legborde 20 kg.
> 1 vak: Geschikt voor motorhelm of 17 inch portable.
> 2 vakken: Ceschikt voor cabinekoffer. Mogelijkheid om een legbord toe te voegen om de ruimte in 2 te verdelen (zie opties)

LLeeggbboorrddeenn::  
> Te monteren naargelang configuratie 1 of 2 vakken - gedemonteerd geleverd

Kastrug::  
> Perforaties in de rug voor verluchting van de vakken
> 5 gaten per vak - kruisvormig - tussenafstand 32 mm tussen de gaten - ø 5 mm 

LOCKERS

MMaatteerriiaalleenn:: Epoxygelakt plaatstaal
DDiikkttee:: 1 mm  
FFoorrmmaaaatt  ::  Bestaat voor 1 vak (H. 344 / B. 369) of 2 vakken (H. 712 / B. 369)
DDeeccoorr::  Punten met of zonder postgleuf (uitsparing 20 x 262,5 mm om post in het vak te deponeren zonder de deur te openen)
OOppeenniinngg  //  SSlluuiittiinngg::  
>  De deuren openen naar rechts
> Zelfremmende deurscharnieren (soft closing).
> Openingshoek van deuren: 107° (verhindert niet de opening van het vak ernaast)
> Eindeloopaanslag te monteren

KENMERKEN
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SLOTEN

4 POTEN

SOKKEL

POSTBAKJE

MELAMINE 
LEGBORD

LOPER
BBeesscchhrriijjvviinngg::  
set van 2 lopers voor het codeslot of het sleutelslot (2 verschillende lopers) om alle lockers te kunnen openen. Wordt toegewezen aan de 
persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de lockers.

CCooddeesslloott  ((bbeesscchhiikkbbaaaarr  vvoooorr  aallllee  ddeeuurrttyyppeess))  ::
MMaatteerriiaalleenn::  Behuizing en frontplaan van polymeer . 
TTyyppee::  Horizontaal met nok - Combinatie van 4 cijfers - Rotatiesluiting 90°. Ergonomische draaiknop

WWeerrkkiinngg  eenn  iinnsstteelllliinngg: Drie kleuraanduidingen: open (groen), vergrendeld (rood), wijziging code (blauw)
2 werkingsmodi: privé of publiek (fabrieksinstelling). Instelling met open deur.
Het systeem om van publiek naar privé om te schakelen (of omgekeerd) bevindt zich op de achterkant van het slot. Zie gebruiksaanwijziging 
voor het instellen van een persoonlijke code 
Mogelijkheid van een loper voor de opening van alle lockers (zie opties) 
Afmetingen slot: B. 77  x H. 27 x D. 253 mm. Slot op de deur te monteren

SSlloott  mmeett  sslleeuutteell  ((aalllleeeenn  bbeesscchhiikkbbaaaarr  vvoooorr  ddee  mmeellaammiinnee  ddeeuurreenn))  ::  
TTyyppee:: Horizontaal met nok - 1-punts - Rotatiesluiting 90°.
BBeesscchhrriijjvviinngg::  2 sleutels waarvan 1 vouwsleutel
AAnnddeerree::   Mogelijkheid van een loper voor de opening van alle lockers (zie opties) 
Slot op de deur te monteren

OPTIES POTEN

MMaatteerriiaaaall::  ABS
• Vierkante kunststof poten 75x75 mm, H. 50 mm, alugrijs.

MMaatteerriiaalleenn:: metaal
DDiikkttee::  rechthoekige buis 30x60 mm + buis ø 40 mm
• Metalen sokkel met 4 poten H. 200 mm. Wordt bevestigd in draadbussen aan de onderkant van het meubel.
De sokkel is iets smaller dan het meubel: 
> Sokkel B. 726 x D. 352 mm voor de meubels met 4 en 6 vakken (totale afmetingen)
> Sokkel B. 1119 x D. 352 mm voor de meubels met 9 en 12 vakken (totale afmetingen)

ANDERE OPTIES

MMaatteerriiaalleenn::  metaal dikte 1,5 mm
BBeesscchhrriijjvviinngg  :: postbakje voor melamine deuren of metalen deuren met postgleuf (2 verschillende modellen)
> Voor melamine deur (enkel en dubbel): postbakje met etikethouder (papieren etiket niet meegeleverd) . B. 242 x H.324 x D. 72 mm
Wordt op de melamine deur ter hoogte de postgleuf geplaatst
> Voor metalen deur (alleen enkele deur): postbakje achter de deur te schuiven. B. 300 x H. 294 x D. 70 mm

MMaatteerriiaalleenn::  Houtvezelplaat bekleed met melamine
BBeesscchhrriijjvviinngg::  Wordt in het dubbele vak geplaatst om het in 2 te verdelen
AAffmmeettiinnggeenn::  B. 374 x D. 359 x dikte 19 mm
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AAFFMMEETTIINNGGEENN  &&  GGEEWWIICCHHTT

Diepte

Breedte

Hoogte

Hoogte met ABS poten

Hoogte met metalen sokkel

Diepte

Breedte

Hoogte

Diepte

Breedte

Hoogte

Toegelaten gewicht 
per legbord

30 kg

390

374

374

715

VVoooorr  22  vvaakkkkeenn

GEWICHT (in kg)

349

390

BRUIKBARE AFMETINGEN

VVoooorr  11  vvaakk

1123

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

432 432 432 432

9 vakken 12 vakken4 vakken 6 vakken

LOCKERKASTEN

1541

1691

807

805

955

1173

1323

1173

1323

807 1200

14911123755

1200
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INSTELLINGEN PERSOONLIJKE CODE

GEBRUIK IN PUBLIEKE MODUS

AANVULLENDE INSTRUCTIES

BELANGRIJK: De fabrieksinstelling is publieke modus. Volg de 
instructies in de handleiding om om te schakelen naar privé 
modus. De code moet worden ingevoerd met de deur geopend. 

Positioneer de keuzeschakelaar op “CHANGE”

Stel uw persoonlijke code in (voorbeeld: 2017)

Positioneer de keuzeschakelaar op “CLOSE”

Verberg de gekozen code door de 4 cijfers in een andere 
combinatie te draaien

GEBRUIK IN PRIVE MODUS

BELANGRIJK: de persoonlijke code moet met een open deur 
worden ingesteld.

Positioneer de keuzeschakelaar op “OPEN”

Positioneer de cursor aan de achterzijde op “3. CODE 
RESET”RESET”

Positioneer de keuzeschakelaar op “CHANGE” en stel uw 
persoonlijke code in (voorbeeld: 2017) persoonlijke code in (voorbeeld: 2017) 

Positioneer de keuzeschakelaar op “CLOSE”

Positioneer de cursor aan de achterzijde op “1. PERSONAL”

Positioneer de keuzeschakelaar op “OPEN”

Als u een nieuwe code wilt instellen, herhaal dan 
dezelfde stappen.

DE DEUR IS GESLOTEN EN IK WEET DE CODE 
NIET MEER. ZO KAN JE DEZE WEER OPENEN:

1. Plaats de sleutel en draai een halve slag naar rechts

2. Draai elk nummer totdat deze vaststaat

3. Draai de sleutel een halve slag naar links

4. Verwijder de sleutel

5. Draai de knop en open de deur.

INSTELLING PRIVE CODE 
Verschillende personen kunnen dezelfde locker tegelijkertijd 
gebruiken, met een code ingesteld per persoon. De laatste 
gebruiker moet de locker openlaten zodat de volgende persoon 
een nieuwe code kan instellen. 

Enkel 1 persoon heeft toegang tot de locker met een persoonlijke 
code door hemzelf aangemaakt.


