
Smartline. Zo heet het nieuwe concept van 
Afkor, dat zich al meer dan 30 jaar speci-
aliseert in de ontwikkeling, productie en 
plaatsing van sanitaire wanden, vestiaire-
kasten en accessoires voor kleedruimtes 
in HPL. Smart, omdat het concept enkele 
slimme features integreert. Line, omdat 
een strakke belijning en lineaire verlich-
tingsaccenten de sanitaire wanden en 
vestiairekasten in het gamma typeren.

Soft-close en vingerveilig
De sanitaire wanden in het nieuwe gam-
ma kregen de naam Type 13.smartline 
mee. Het cabineconcept is beschikbaar 
in een zwevende en een vloer/plafond 
uitvoering en onderscheidt zich in de eer-
ste plaats in de details. Naast het onder-
houdsvriendelijk, slijtvast en antibacteri-
eel karakter dat eigen is aan het gebruik 
van HPL plaatmateriaal, zijn het namelijk 
vooral de ingewerkte aluminium hoek-
profielen, de rechthoekige designpootjes, 
het achterliggend bovenprofiel met geïn-
tegreerde led-verlichting en de aluminiu-
muitvoering van het vrij/bezet slot die de 
hoogwaardige uitstraling van het concept 
bepalen. Combineer dat met het gepaten-
teerde vingerveilige deurscharnier van Af-
kor, compleet met soft-close functie, en je 
ziet meteen waarom deze cabines in trek 
zijn in kantooromgevingen en hotels.

Afhankelijk van positie en kleurinstelling 
kan de led-verlichting als sfeer- of als 
functionele verlichting ingezet worden. 
Optioneel kan tussen deur en bovenpa-
neel zelfs nog een extra led-strip aange-
bracht worden, die middels een witte of 
rode kleur aangeeft of het toilet vrij dan 
wel bezet is.

Meer dan zomaar een locker
Met talloze afwerkingsmogelijkheden en 
een speciaal ontworpen aluminium boven-
profiel met geïntegreerde led-verlichting 

zetten de Type K.smartline vestiairekas-
ten de lijn op hetzelfde elan verder. Hele-
maal smart, echter, is de e-versie van deze 
vestiairekasten. De Type K.smartline-e op-
laadkasten werden namelijk ontwikkeld 
met oog op de veranderende mobiliteit 
van werknemers, waarin elektrische fiet-
sen en steps een steeds grotere rol spelen, 
en zijn daartoe voorzien van een robuuste 
oplaadeenheid per kast. Zodoende verho-
gen zij niet alleen het gebruiksgemak van 
de werknemer, maar dragen ze meteen bij 
aan een veiligere werkvloer. Zo liggen er 
minder kabels in de weg en blijven pro-
blemen, indien er zich ergens een defect 
voordoet, beperkt tot de fietsenstalling of 
vestiaire.
Ook in en rond de vestiairekasten zelf, 
geldt veiligheid overigens als topprioriteit. 
De oplaadkasten worden uitgevoerd in 
brandvertragende HPL van F-kwaliteit en 
zijn voorzien van voldoende verlichting, 
een volledig AREI-gekeurd moederbord 
met beveiliging tegen overbelasting en 
eventueel zelfs aparte compartimenten 
voor natte kledij. Net als de gewone Type 
K.smartline zijn ze voorzien van een led-
strip die zelfs in een donkere fietsenstal-
ling voor gepaste verlichting kan zorgen.
Door Elise Noyez
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Sanitaire wanden en vestiairekasten met een gouden randje

Werknemers stellen steeds hogere eisen aan hun werkomgeving. Dat is na anderhalf jaar thuiswerk 
enkel maar bevestigd. En die eisen zijn best wijdlopig. Van zuivere functionaliteit over veiligheid 

en design. Niet alleen op de werkplek zelf, maar tevens in alle ruimtes daarrond, inclusief de toiletten, 
kleedkamers en fietsenstalling. Een vraag waarop het in Kortrijk gevestigde Afkor met een volledig 
nieuwe lijn sanitaire wanden en vestiairekasten een slim antwoord biedt.

01. De Type K.smartline-e oplaadkasten als veilige 
en functionele oplossing voor het bewaren van onder 
andere fietsbatterijen en elektrische steps.
02. Een optionele led-strip tussen deur en bovenpa-
neel geeft aan of het toilet vrij dan wel bezet is.
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