
LO C K E R  SY S T E M S



Εξοπλίζουµε τους πιο απαιτητικούς χώρους µε lockers απα-
ράµιλλης αισθητικής και εξαιρετικής αντοχής.
Για  χώρους µε αυξηµένες απαιτήσεις υγιεινής όπως γυµνα-
στήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις, προτείνουµε lockers
της σειράς WET, κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου από H.P.L
(High Pressure Laminate) της FORMICA®, πλαισιωµένα µε
σκελετό αλουµινίου έτσι ώστε η τελική κατασκευή να είναι
τυποποιηµένη, επεκτάσιµη ανά πάσα στιγµή και ιδιαίτερα αν-
θεκτική. Ο σκελετός αλουµινίου µας δίνει τη δυνατότητα να
δηµιουργήσουµε πληθώρα συνδυασµών κάθετων στηλών και
διαφορετικής διαµερισµατοποίησης. 
H σειρά WET παράγεται µε σώµα από λευκό COMPACT H.P.L
ενώ οι πόρτες µπορούν να επιλεχθούν ή από µια µεγάλη συλ-
λογή ετοιµοπαράδοτων χρωµάτων σε 10mm ή 12mm COM-
PACT H.P.L, ή από την πλήρη συλλογή της FORMICA express
collection µε παράδοση 15 ηµερών. Lockers υψηλών απαι-
τήσεων, η απόλυτη λύση για κάθε µικρό ή µεγάλο έργο.

ΣΕΙΡΑ WET
Compact/Compact

LO C K E R  S Y S T E M S



Για χώρους αποδυτηρίων (σχολεία, εργοστάσια κλπ)
προτείνουµε την σειρά Lockers STANDARD, συµ-
βατικής κατασκευής µε πορτάκι COMPACT HPL και
σώµα µελαµίνης. Είναι οικονοµικά και προσφέρον-
ται σε ποικιλία διαστάσεων, χωρίς καµία έκπτωση
στην αισθητική και στην αντοχή (σε χώρους όπου η
αντοχή στην υγρασία δεν είναι ζητούµενο).
Η σειρά STANDARD παράγεται µε σώµα από λευκή
µελαµίνη ενώ οι πόρτες µπορούν να επιλεχθούν είτε
από µια µεγάλη συλλογή ετοιµοπαράδοτων χρωµά-
των σε 10mm ή 12mm COMPACT HPL είτε από την
πλήρη συλλογή της FORMICA express collection µε
15 µέρες παράδοση. Η απόλυτη λύση για συνηθι-
σµένες απαιτήσεις είναι εδώ!

ΣΕΙΡΑ STANDARD
MFC/Compact



4565-brown core 4399-brown core 4239-brown core

4208-brown core 3190-black core 3155-black core

3153-black core 3104 black core 3103 black core

COMPACT COLORS ON DEMAND
http://www.formica.com/en/uk/products/washroom-collection#swatchesTab

COMPACT COLORS ON STOCK
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