
01. De kleedkamer van het operatiekwartier werd 
ingericht met 39 ergonomische Z-lockers uit wit staal.
02. De hoogte van deze Z-locker (197 cm) maakt 
2 extra stalen legplanken mogelijk

Structuur	en	hygiëne	zijn	essentieel	in	de	
zorgsector.	 Vermits	 ook	 kleedkamerruim-
tes	 en	 lockers	 hier	 toe	 bijdragen,	 zorg-
de	 Cube	 Lockers	 uit	 Mechelen	 voor	 een	
aangepast	ontwerp	op	maat	voor	het	AZ	
Herentals.	De	kleedkamer	van	het	opera-
tiekwartier	werd	ingericht	met	39 stevige	
en	 ergonomische	 Z-lockers	 uit	 wit	 staal	
waarin	 78  medewerkers	 hun	 kledij	 kun-
nen	 opbergen.	 De	 uitzonderlijke	 hoogte	
van	deze	Z-locker	(197 cm)	maakt	boven-
dien	2 extra	stalen	legplanken	mogelijk.

Voor een efficiënte zorgverlening
Een	 optimale	 indeling	 van	 kleedruimtes	
met	 goed	 uitgedachte	 opbergsystemen	
draagt	bij	tot	een	efficiënte	zorgverlening.	
“Bij	 Cube	 Lockers	 bieden	 we	 niet	 alleen	
lockers	aan,	maar	begeleiden	we	de	klant	
in	het	hele	proces.	Dit	vanuit	vier	 invals-
hoeken.	 Functioneel	 design:	 de	 lockers	
worden	 ingedeeld	naar	de	 specifieke	no-
den	van	de	klant.	Efficiënte	indeling:	een	
aangepast	 ontwerp	 benut	 de	 ruimte	 op-

timaal.	 Kwaliteit	&	 service:	 hoogkwalita-
tieve	materialen	en	een	veilig	gevoel	voor	
de	lockergebruikers.	En	tenslotte	toegang	
&	controle	in	de	vorm	van	een	uitgebreid	
assortiment	 aan	 beveiligingsoplossingen,	
van	 eenvoudig	 tot	 geavanceerd”,	 aldus	
Nancy	 Van	 den	 Eynde,	 zaakvoerder	 van	
Cube	 Lockers.	 De	 lockerspecialist	 biedt	
systemen	 in	 diverse	 maten,	 kleuren	 en	
materialen	(staal,	HPL	of	Volkern,	laminaat,	
composiet,	houtfineer,	…)	aan.	“Van	lockers	
voor	het	opbergen	van	persoonlijke	spul-
len	 tot	 compacte	 en	 ruimtebesparende	
Z-lockers.	Er	zijn	ook	mobiele	 lockers	op	
wielen	 die	 men	 kan	 toewijzen	 aan,	 en	
meeverhuizen	 met,	 een	 welbepaalde	 pa-
tiënt.”

Totaalconcept voor ziekenhuizen
Binnen	de	ziekenhuiswereld	tekent	Cube		
Lockers	 –	 zusterbedrijf	 van	 elektronica	
specialist	Microtron	–	voor	een	totaalcon-
cept.	Van	het	tekenen	van	de	plattegrond,	
over	 het	 ontwerpen	 op	 maat	 voor	 een	
optimaal	 gebruik	 van	 de	 ruimte	 tot	 het	
aanbieden	van	kwaliteitsvolle	lockers	met	
een	staaldikte	van	1,2 mm	en	een	ruime	
keuze	 aan	 sloten	 (mechanisch,	 digitaal	
en	 netwerkgestuurd).	 Levering	 op	 loca-
tie,	ook	’s	nachts,	en	installatie	gebeuren	

door	ervaren	monteurs.	Alle	Cube-lockers	
en	 sloten	zijn	makkelijk	 te	 reinigen	met	
water	of	detergenten	en	garanderen	een	
hygiënische	omgeving.

Volkern lockers: potentieel in farma
Niet	enkel	in	de	zorg,	ook	in	farma-omge-
vingen	is	een	steriele	werkplek	essentieel.	
Hiervoor	 biedt	 Cube	 Lockers	 HPL	 of	Vol-
kern	 lockers	met	 anti-bacteriële	 toplaag	
aan,	 geschikt	 voor	 intensief	 gebruik.	“Dit	
duurzame	materiaal	werd	ontwikkeld	om	
een	 gesloten	 oppervlak	 te	 creëren	 dat	
gemakkelijk	te	reinigen	is.	De	hoge	stoot-	
en	 slagvastheid,	 de	vocht-	 en	 chemische	
bestendigheid	 van	 deze	 platen,	 gemaakt	
van	 samengeperste	 houtvezels	 en	 ther-
mohardende	harsen,	verlengen	de	levens-
duur	van	de	locker,	én	geven	het	materiaal	
een	blijvend	 levendige	uitstraling”,	 aldus	
Nancy	Van	 den	 Eynde.	“Deze	 zgn.	Trespa	
lockers	 hebben	 een	 harde	 toplaag	 die	
slijtvast,	 kras-	 en	 waterbestendig	 is,	 én	
dankzij	 de	 anti-bacteriële	 toplaag	 hygi-
enisch.”	 Er	 is	 bovendien	 een	 zeer	 ruime	
keuze	 in	kleuren	en	afwerking	zoals	een	
gefreesd	logo.
Door Philip Declercq
Foto’s Cube Lockers

www.cube-lockers.be

Duurzame Z-lockers voor kleedruimte van operatiekwartier AZ Herentals

Voor de nieuwe kleedruimte van het operatiekwartier ging het AZ Herentals – een modern en 
dynamisch ziekenhuis dat professionele en innovatieve zorg aanbiedt – op zoek naar performante 

opbergsystemen. Bij de keuze voor de Z-lockers van Cube Lockers gaven de praktische indeling, het 
optimaal ruimtegebruik en de hoogte van de lockers de doorslag.
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