
HERBOLOCK RELOADED
DE NIEUWE GENERATIE LOCKERS



SPA SEREEN  |  MAARSSEVEEN

 

HerboLock lockers, met elektronisch 

sluitsysteem en slimme verlichting. 

Uitgevoerd in houtdecor.

Passend 
in elk 
interieur

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

INNOVATIEVE MOGELIJKHEDEN

Hermeta presenteert u met trots de nieuwe generatie HerboLock lockers. 

Eyecatcher van de HerboLock is de mogelijkheid van een innovatief elektronisch 

sluitsysteem. Dit intelligente systeem kunt u op diverse manieren openen en sluiten. 

Bijvoorbeeld met een pincode op een touchscreen, een badge of smartphone. 

Bovendien biedt dit lockersysteem u uitgebreide mogelijkheden in maatvoering, 

kleur en decor, waardoor het één geheel vormt met het overige interieur. Ook 

is het mogelijk de vaknummers in braille uit te voeren. Inspelend op de nieuwe 

regelgeving rondom gelijke rechten voor mensen met een beperking. En passend 

bij onze MVO-doelstellingen: aandacht voor de veiligheid en het comfort van de 

gehandicapte gebruiker. Gemak, voor iedereen, staat voorop!

Ons massieve volkern plaatmateriaal 

is geschikt voor iedere omgeving. Het 

is een graag geziene oplossing in de 

vochtige ruimtes van een wellness 

resort. In Spa Sereen in Tienhoven ziet 

u lockers met een houtdecor, passend 

bij de rustieke uitstraling van het 

resort. De HerboLock lockers hebben 

een lange levensduur en behouden 

hun kwaliteit.

ONTSPANNEN OPBERGEN

DUURZAAM DESIGN

52º08’47.09”N - 5º05’27.24”O



Locker en slim slot: 
the perfect match

Voor gebruikers is ons intelligente elektronische sluitsysteem Ubilock een 

uitkomst. Op kantoor faciliteren onze lockers het nieuwe werken. Aan het begin 

van de dag opent uw medewerker zijn locker eenvoudig met bijvoorbeeld zijn 

personeelspas. In de heldere LED kastverlichting vindt hij zijn persoonlijke 

spullen, waaronder zijn tablet die ‘s nachts is opgeladen via de usb-aansluiting 

in het slot. Op de display van de locker ziet hij persoonlijke boodschappen, 

zoals roosterwijzigingen of afspraken. De dag kan beginnen. Als zijn werkdag 

erop zit, vindt uw medewerker eenvoudig een vrije locker via de LED vrij/bezet 

aanduiding. De locker wordt met recht een verlengstuk van de werkplek. 

MARKTHAL  |  ROTTERDAM

De eerste overdekte marktvloer 

van Nederland, met Ubilock lockers 

voor het personeel.

ACHTER SLIM SLOT EN GRENDEL

UBILOCK INTELLIGENCE INSIDE

51º55’11.47”N - 4º29’09.44”Ovoo et pe so ee .



Een sportlocatie vraagt om een flexibel opbergsysteem. De HerboLock is leverbaar in 

nagenoeg elke afmeting. Geschikt voor de grote sporttas of alleen een portemonnee of 

telefoon. Bovendien kunt u het elektronische sluitsysteem openen met een pincode of zelfs 

met een biometrische vingerscan die de bezoeker herkent. Met als grote voordeel dat de 

sporter tijdens zijn work-out niet wordt belemmerd door een polsbandje, pas of badge. En 

zich volledig kan focussen op zijn sportieve activiteit, in de wetenschap dat zijn spullen veilig 

opgeborgen zijn. De kleedkamer wordt compleet met ons handdoekensysteem, dat uitgifte en 

inname registreert. Innovatief en ideaal voor beheerder én gebruiker.

ALEA ACTA EST SIT LIBERUM BUSAM VELIQUO SA PERUM

DENDIS QUIA VOLO CUM NON OMNIHIC

DE START VAN SPORTEN

MET EEN PERSONAL TOUCH

Complete kleedkamerinrichting 
voor sportcomplexen

SPORTCOMPLEX KONING WILLEM 

ALEXANDER  |  HOOFDDORP

Met onder andere 78 zwevende toilet- en 

kleedcabines en 266 lockers voorzien van 

elektronisch sluitsysteem met vingerscan.

KONINKLIJK SPORTCOMPLEX

COMPLETE INRICHTING 

Eén van de vele Sportfondsenbaden 

waar u de HerboLock kunt vinden, is 

sportcomplex Koning Willem Alexander 

in Hoofddorp. Hermeta verzorgde 

de complete kleedkamerinrichting, 

met kleed- en toiletcabines, lockers, 

zitbanken en garderobes. De lockers 

openen en sluiten door middel 

van een biometrische vingerscan. 

Dit innovatieve sluitsysteem past 

uitstekend in het vernieuwende design 

van dit complex.

52º18’04.57”N - 4º37’54.67”O

SPORTCOMPLEX KONING WILLEM



Hermeta

Postbus 1017, 

4147 ZG Asperen 

1e Industrieweg 1, 

4147 CR Asperen Nederland

e-mail: info@hermeta.nl 

internet: www.hermeta.nl
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sanitaire wanden

zitbanken & garderobes

interieurbouw

NEEM CONTACT OP

Wat voor wensen heeft u voor uw 

lockers? We informeren u graag over 

alle innovatieve mogelijkheden!

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


