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PRIVACY SOLUTIONS
Producten van meta
meta biedt tal van oplossingen met een breed scala

Daarom zien wij onszelf als een hechte en

Wij bieden de juiste oplossing voor iedere situatie.

ambachtslieden en bouwautoriteiten.

aan uitvoeringen om uw privesfeer vorm te geven.

Kwaliteit

Prijs/prestatie

kwaliteit gemaakt in Duitsland.

bieden u eerlijke prijzen.

Onze producten voldoen aan uw eisen -

Wij weten dat waar voor uw geld goed moet zijn en

lnnovatie

Snelheid

staan we open voor verandering.

enkele uren worden geproduceerd.

Bij meta proberen we graag nieuwe dingen en

We zijn snel. Uw bestelling kan meestal binnen

Betrouwbare levertijden

Duurzaamheid

stipte levertijd.

milieuvriendelijke energieconsumptie en beperking

Wij laten u niet in de steek. Wij garanderen een

Wij werken aan duurzaam afvalbeheer,
van verontreinigende stoffen.

Technologie

Montage

technologieen. Dit garandeert precisie en

monteurs. Op verzoek kunnen wij ook zelfmontage

Onze moderne productie werkt met de nieuwste
constante goede kwaliteit.
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betrouwbare partner van architecten, planners,

De montage wordt uitgevoerd door vakbekwame
aanbieden op basis van een gedetailleerde
montagehandleiding.

HIGHLIGHTS
· Perfecte uitstraling
· Weerstand bestendiger als
conventionele randafwerking
· Laserlassen zonder conventionele
smeltlijm
· Aanzienlijk betere hechting
· Optische nulvoeg tussen rand
en paneel
· Voldoet aan de hoogste
kwaliteitseisen
· Minder gevoelig voor vuil

DE NAADLO ZE LASERRA ND
De perfecte afwerking
Lasertechniek staat voor eersteklas hechtresultaten
met een tot dusver nooit eerder bereikte kwaliteit.
Het te hechten gedeelte van de rand wordt door

een laserstraal gesmolten en direct op het paneel
geperst.

Perfecte overgangen tussen

Het resultaat:

rand en paneel –

Randen van de allerhoogste kwaliteit.

als uit één geheel.
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PLAATMATERIALEN
Nat & droog
Ons locker assortiment voor een breed scala aan

U heeft keuze uit vele uitvoeringen voor natte

of het nu gaat om garderobekasten,

wensen vervaardigen.

toepassingen:

personeelskasten of waardekluisjes.

of droge ruimtes, die wij individueel volgens uw

DROGE RUIMTE TS
· Gemaakt van 19 mm gemelamineerd spaanplaat
· Zichtbare kanten voorzien van laserrand
· Geschikt voor normaal gebruik in droge ruimtes

NATTE RUIMTE BS
· Gemaakt van 13 mm HPL - plaatmateriaal
· Geschikt voor intensief gebruik in natte ruimtes
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KLEUREN
PLAATMATERIAAL STANDAARD KLEUREN

90 Wit

22 Licht beige

81 Fango

25 Geelgroen

31 Robijnrood

41 Mango

70 Pastelgrijs

75 Donkergrijs

PLAATMATERIAAL SPECIALE KLEUREN

77 Antracietgrijs

91 Punto wit

71 Punto grijs

54 Gentiaan blauw

tegen meerprijs leverbaar. Levertijd 15 weken.

33 Sanitairwit

80 Zwart

74 Berkengrijs

62 Zeegroen

19 Cappuccino

15 Burano

21 Signaal rood

13 Minola

11 Manderijn

23 Lamar

17 Atlantic

18 Arktic

12 Quarzo

36 Serenissima

92 Zilverspar

48 Eiche

26 Arezzo

27 Prado

PROFIELEN EN ACCESSOIRES STANDAARD KLEUREN

Wit
RAL 9010

Grijs
RAL 7038

Rood
RAL 3003

Geel
RAL 1021

Donkerblauw
RAL 5011

Ultramarijn blauw
RAL 5002

Zwart
RAL 9005

Alu geanodiseerd
(alleen profielen)

Om productietechnische redenen kunnen er verschillen zijn tussen RAL-tinten en plaatkleuren.
Drukkleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.
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LOCKERS 19 TS
Droge ruimte
DE IDEALE GARDEROBE- OF PERSONEELSKAST
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HIGHLIGHTS
ZONDER MEERPRIJS
· Pot scharnieren met
automatische sluiting
· Automatencilinder als
sluitsysteem
· Zichtbare paneelkanten
met Laserkant
· TÜV-getest

STANDAARD UITVOERING

Automatencilinder als
sluitsysteem

Potscharnieren

Draaibare

drieweghaak

Laserrand
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LOCKERS 13 BS
Natte ruimte
STABIELE CONSTRUCTIE MET ALUMINIUM DEURAANSLAGPROFIELEN
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HIGHLIGHTS
ZONDER MEERPRIJS
· Verborgen 110°-roestvaststalen
scharnieren
· Automatencilinder als
sluitsysteem
· 12 kleuren plaatmateriaal
· 8 kleuren aluminium profielen
· TÜV-getest

STANDAARD UITVOERING

Automatencilinder als
sluitsysteem

Roestvaststalen

Draaibare

drieweghaak

Deuraanslagprofiel
als deuropeningsbegrenzer
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PERSONEELSKASTEN
Oplossingen voor elke eisen
Wij bieden talloze varianten van onze lockers:

met en zonder onderverdelingen en legplanken,

met verschillende onderstellen en geïntegreerde

U heeft ruime keuze tussen de varianten

waartussen u met zekerheid uw favoriet zult vinden.

zitbanken.

19 TS DROGE RUIMTE

13 BS NATTE RUIMTE
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PS600
2-deurs dubbele locker met

gemeenschappelijk slot om werken vrijetijdskleding te scheiden.
Met één opberg vak en twee

1500 mm
of
1850 mm

drieweghaken.

Voorbeeld PS600-3

13
19 BS:
TS 515
:5
30 mm
mm

m

0m

60

PS470
Met 1 deur, opberg vak en
verplaatsbare tussenwand

om werk- en vrijetijdskleding
te scheiden, inclusief twee

1500 mm
of
1850 mm

drieweghaken.

Voorbeeld PS470-3

13
19 BS:
TS 515
:5
30 mm
mm

m

0m

47

PS400
Met 1 deur en opberg vak,

geschikt voor motorhelmen,
inclusief drieweghaak.

1500 mm
of
1850 mm

13
19 BS:
TS 51
:5 5m
30
mmm

0

40

mm

Voorbeeld PS400-3
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GARDEROBEKASTEN
Diverse mogelijkheden
Lockers tot 5 vakken, waardekluisjes of

Z-lockers behoren tot ons standaard assortiment.

Wij produceren ook graag afmetingen volgens uw
individuele wensen.

Neem hiervoor contact met ons op.

19 TS DROGE RUIMTE

13 BS NATTE RUIMTE
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GS1
Met één opberg vak en één
drieweghaak.

1500 mm
of
1850 mm

13
19 BS:
TS 515
:5
30 mm
mm

m
0m
30 0 mm
47 of m
0m
60

Voorbeeld GS1-3

GS2
Één drieweghaak per vak.

1500 mm
of
1850 mm

13
19 BS:
TS 515
:5
30 mm
mm

m
0m
30 0 mm
47 of m
0m
60

Voorbeeld GS2-3

GS3

1850 mm

13
19 BS:
TS 515
:5
30 mm
mm

m
0m
30 0 mm
47 of m
0m
60

Voorbeeld GS3-3
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WAARDEKLUISJES
Alleen in BS mogelijk.
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GS4

1850 mm

13
19 BS: 5
TS
: 5 15 m
30
m
mm

Voorbeeld GS4-3

m
0m
30 of
m
0m
47

GS5

1850 mm

13
19 BS: 5
TS
: 5 15 m
30
m
mm

Voorbeeld GS5-3

m
0m
30 of
m
0m
47

GS9
Alleen in BS mogelijk.

1500 mm
of
1850 mm

51

5m

m

m
0m
30 0 mm
47 of
m
0m
60

Voorbeeld GS9-3

Bij alle varianten zijn
individuele maten op
aanvraag mogelijk.
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VEEL KEUZE AAN EXTRA’S
Extra’s, Nummerplaatjes & Sluitsystemen
Wij bieden een breed assortiment aan speciale

Maak een keuze uit de diverse extra’s of

EXTRAS

NUMMERPLAATJES

accessoires.

Kledinghanger met
of zonder nettas

Locker-sleutel
armbandje

alternatieve sluitsystemen.

für Zylinderhebelschloss, selbstklebend
52 x 73 mm oder 52 x 36 mm

SLUITSYSTEMEN

Haak voor

RFID-slot Basic

RFID-slot Advance

PANDSLOT

Pincode slot

Hasp hangslotsysteem

meta pandslot

Automatencilinder

kledingstang
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Aluminium ventilatierooster

(Levertijd 6 weken)

(alleen bij BS)

ONDERSTEL VARIANTEN
S01
145 mm
480 mm

486 mm

S02

480 mm

Voorgebouwde zitbank
13 mm HPL naar 26 mm
opgedikt

486 mm

S03-13

HPL plint

Gemetselde plint

Gemetselde plint

met voorgebouwde
zitbank

760 mm
Alle onderstellen ook verkrijgbaar in dubbele breedte
voor rug-aan-rug lockers en met schoenenrek.
19
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REFERENTIES
Onze lockers geven vorm aan ruimtes
Of het nu gaat om zwembaden, industriële

Welke variant u ook kiest - al onze producten

voor elke branche vindt u de juiste locker.

maken.

bedrijven, artsenpraktijken of openbare gebouwen,

zijn robuust, duurzaam en gemakkelijk schoon te

GS2
· 13 BS
· Onderstel met voorgebouwde zitbank S03-13
· Grijze aluminiumprofielen
· Plaatmateriaal wit

GS1
· 13 BS
· Onderstel S01
· Geanodiseerde aluminiumprofielen
· Plaatmateriaal antracietgrijs
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GS9
· 13 BS
· Vrijhangende zitbank met schoenenrek
· Geanodiseerde aluminiumprofielen
· Plaatmateriaal wit

GS2
· 13 BS
· Zitbank tegen gemetselde plint
· Geanodiseerde aluminiumprofielen
· Plaatmateriaal robijnrood

GS1
· 19 TS
· Onderstel met gemelamineerde spaanplaat plint
· Plaatmateriaal grijs
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TÜV-GETEST
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit
Ons gehele productassortiment is goedgekeurd

Op deze manier zorgen we ervoor dat onze systemen

veiligheid.

de Duitse productveiligheidswet.

door TÜV en heeft het GS-keurmerk voor geteste
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voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van

TECHNISCHE SPECIFICATIES
TECHNISCHE SPECIFICATIES 19 TS
Corpus

De zichtbare panelen en randen zijn verkrijgbaar in alle decors. Alle niet-zichtbare panelen zijn gemaakt van
witte 2-zijdig gemelamineerde Spaanplaat panelen. Deze panelen zijn zeer krasbestendig, slag- en slijtvast.
Alle panelen zijn 19 mm dik, de achterwanden zijn 10 mm dik. Alle zichtbare randen zijn naadloos met
laserrand uitgevoerd. Alle hoeken en randen zijn afgerond met een radius van 3 mm.

Scharnieren

Lockers type GS1 en PS zijn uitgevoerd met drie, alle andere typen met twee sterke potscharnieren per

deur. Als alternatief kunnen alle kasttypes worden uitgerust met sterke potscharnieren met automatische
sluiting, zodat de deuren door aandrukkracht vanuit een sluithoek van circa 25 ° in de gesloten positie
worden getrokken.

TECHNISCHE GEGEVENS 13 BS
Corpus

Tussenwanden, bovenpanelen en schappen zijn gemaakt van witte massief kunststof HPL panelen. Deze

panelen zijn vochtbestendig en zijn zeer krasbestendig, slag- en slijtvast. De zijwanden en achterwanden
zijn 6 mm dik, de bodems en deksels 8 mm dik. De dikte van de tussenliggende schappen in de lockers

met meerdere vakken is 13 mm. De hoge stabiliteit van de constructie wordt gegarandeerd door speciale
aluminium profielen waarin de zij- en achterwanden zijn geplaatst. Door de tand- en groefconstructie zijn
schroefverbindingen grotendeels overbodig.
Deuren

Gemaakt van 13 mm dikke massief kunststof HPL panelen. De deurranden zijn rondom gefreesd in een radius
van 20 mm, de hoeken zijn afgerond in een radius van 9 mm.

Elke deur is voorzien van aanslagbuffers, die zorgen voor een geruisloze sluiting.

De verticale profielen aan de voorzijde zijn zo ontworpen dat de opening van de deur wordt begrensd.

Scharnieren

Lockers type GS1, GS9 en PS zijn voorzien van drie, alle andere typen twee verborgen 110° roestvaststalen
scharnieren per deur.
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ALLE PRODUKTINFORMATIE ONLINE
WWW.META.DE

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG
Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany
Tel.: +49 2634 66-0 | Fax: +49 2634 66-450
info@meta.de

www.meta.de
50-03-08
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