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De verwondering begint al bij de entree
Lockers staan vaak in de entree van een 
gebouw of in een kantoortuin en zijn daarbij 
gezichtsbepalend in het interieur. In deze vaak 
rumoerige ruimtes begint het ontvangst of 
de werkdag. Samen met designbureau Fields 
onderzochten we hoe we met een moderne 
akoestische locker een wezenlijke bijdrage kunnen 
leveren aan de beleving en het comfort in het 
gebouw en aan een gezonde (werk)omgeving.  

HerboLock acoustics brengt comfort
Het resultaat? Bijzondere akoestische lockers 
met aan de voorzijde een ontwerp van wolvilt en 

akoestisch en thermisch isolerende polyesterwol in 
drie uitgesproken patronen: WAVE, NOTE en TONE. 
De combinatie van de materialen zorgen voor een 
sterke absorptie van het geluid. Dit zorgt voor een 
aangename „als zacht en comfortabel” ervaren 
ruimte: alsof je thuis komt!

HerboLock acoustics biedt twee inspirerende 
kleurenwerelden: Woods en Sunset. Daarnaast 
heeft u de keuze uit vele andere kleuren, die u 
onbeperkt kunt combineren. Hier word je blij van!

Meer informatie:
www.hermeta.nl/herbolock-acoustics.html

Opbergdesign waar 
je stil van wordt 

HerboLock Acoustics:

Model ‘Wave’  |  kleurenpalet Woods:

Tone Wave Note

343 | dark green

378 | olive

312 | lagune
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124 | yellow

231 | rose

282 | dark blue

467 | sand

131 | honey

242 | pink

308 | petrol

476 | chocolate

151 | hlight orange

255 | lilac

548 | turquoise

497 | dark brown

173 | hmango

265 | lavender

384 | pastel green

423 | light grey

180 | terracotta

269 | violet

377 | pea green

425 | dove grey 312 | lagune 100 | off-white 485 | granet

179 | light red

284 | sky blue

378 | olive

201 | red

286 | light blue

343 | dark green

209 | bordeaux

272 | royal

426 | black

Eigenschappen:

Ons kleurenpalet:

Model ‘Tone’  |  kleurenpalet Sunset:

100 | off-white

423 | light grey

131 | honey

485 | granet

HerboLock past bij uw wensen
HerboLock lockers bewijzen zich al decennia lang als 

veilige en functionele design lockers voor de diverse 

(openbare) gelegenheden. De inrichting wordt door 

Hermeta samen met architect, inrichter of opdrachtgever 

op maat gemaakt en geplaatst. Met de kennis en kunde 

van een breed scala aan materialen creëert Hermeta op 

basis van het ontwerp een duurzaam eindresultaat.

HerboLock acoustics heeft bovendien 
de volgende eigenschappen:
- Bijzonder 3D ontwerp

- Geluidsabsorberend

- 100% duurzaam en natuurlijk wolvilt

- Brandvertragend

- Vuilafstotend
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