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Skříňový program  LTD Lockers

Úvod

Skříně Lockers LTD
Tento úložný systém je určen pro vybavování inte riérů 
 administrativních budov a sportovních center, kde se  využívá 
k bezpečnému uložení osobních věcí.

Skříně Locker LTD jsou vyrobené z klasického materiálu. 
K výrobě jsou používány laminované dřevotřískové desky 
o tloušťce 18 mm. Barevné provedení dveří se může na 
přání zákazníka lišit od barvy korpusu. Ke skříním je nutné 
objednat sokl s výškou 200 mm, jehož šířka je určena šířkou 
sestavy. Sokl je doplněn aretačními šrouby, díky nimž lze 
vyrovnat nerovnosti podlahy.

Elektrický zámek VECOS se do sestavy montuje ve výrobním 
závodu. Terminál, zapojení kabelů a instalace software se 
provádí při konečné montáži lockeru. 

Systém chytrých zámků a ovládacího softwaru VECOS 
využívá internetové nebo intranetové připojení, spolu s ter-
minálem přímo na sestavě skříněk. Umožňuje efektivně kon-
trolovat a snižovat náklady na množství kancelářského nebo 
skladového nábytku.

Zámky lze využívat také v omezeném režimu bez interne-
tového připojení. Tento režim je s ohledem na nižší cenu, 
vhodný například do škol. Ovládání se zde provádí pouze 
přes terminál na každé sestavě skříněk.

Propojení zámků a jejich vzdálená správa umožňuje maxi-
málně využívat dynamickou kancelář, pružně reagovat 
na potřeby úložného místa zaměstnanců i lépe plánovat 
potřebný prostor do budoucna. Data ukazují, že až 70 % 
místa ve skříních je využíváno pouze jednou za 3 měsíce!

Pomocí „chytrých“ zámků a online správy, můžete jednoduše 
vytvářet skupiny uživatelů nebo skupiny zámků. Typický pří-
klad je nastavení přístupu k několika skříňkám na různých 
patrech pro více oprávněných osob např. z účetního oddě-
lení.

Díky pokročilému softwaru můžete nastavit část skříní jako 
osobních pro stálé uživatele (Static Locker) a část jako 
dynamických pro návštěvy nebo stážisty (Dynamic Locker). 
Statické skříně pak uživateli zůstanou až do odebrání opráv-
nění. Dynamické skříně naopak musí být pravidelně uvolněny 
(např. každý den večer) čímž se zajistí dostatečná kapacita 
pro další den.

Stálé online propojení zámků dává uživatelům možnost ovlá-
dat zámky pomocí chytrých mobilních telefonů prostřednic-
tvím aplikace Releezme, jež je zdarma ke stažení.

Chytré zámky lze propojit se vstupními kartami k objektu, 
s tiskárnami, s podnikovým stravováním apod. Umožňují 
Vám tak spravovat vše jedinou zaměstnaneckou kartou.

Barevné provedení korpusu, dveří, soklu a obkladu
LTD bílá – W980 ST15
LTD šedá – U1188 
LTD buk – 0381PR 
LTD divoká hruška – R5413 
Ostatní barvy – individuální kalkulace.
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Introduction

MFC Lockers
This storage system is designed to house the interiors of 
office buildings and sports centres where it is used to safely 
store personal items.

MFC locker cupboards are made of classic material. 
Laminated chipboard with a thickness of 18 mm is used 
for production. The colour version of the door can differs 
from that of the body. It is necessary to order a plinth with 
a height of 200 mm, the width of which is determined by the 
width of the assembly. The pedestal is complemented by 
locking screws that help to compensate for the unevenness 
of the floor.

The VECOS electric lock is mounted in the assembly at the 
factory. Terminal, wiring, and installation of the software are 
made the locker final installation.

The smart locking system and VECOS control software uses 
an internet or intranet connection, along with a terminal 
directly on the cabinet assembly. It allows you to effectively 
control and reduce the cost of office or storage furniture.

Locks can also be used in restricted mode without an inter-
net connection. This mode is for a lower price, suitable e.g. 
in schools. The control is performed here only via the termi-
nal on each cabinet assembly.

Linking locks and their remote management allows to 
make the most of the dynamic office, respond flexibly to 
the employees‘ storage needs, and better plan the space 
needed for the future. The data show that up to 70% of the 
box space is used only once every 3 months!

With „smart“ locks and online administration, you can easily 
create groups of users or groups of locks. A typical example 
is setting access to several cabinets on different floors for 
more eligible persons, e.g. from the accounting department.

With advanced software, you can set up part of the 
 cupboards as a Static Locker for permanent users and 
part as a Dynamic Locker section for trainees. Static cup-
boards will remain to the user until the access privileges are 
removed. Dynamic  cupboards, on the contrary, must be 
 released regularly (e.g. every day in the evening) to  ensure 
sufficient capacity for the next day.

Permanent online locking connectivity gives users the ability 
to control locks using smart mobile phones via Releesme 
app, which is free to download.

Smart locks can be connected with entrance cards to the 
building, printers, corporate catering, etc. They allow you to 
manage everything with a single employee card.

Colour body, door, plinth and tiling
MFC white – W980 ST15
MFC grey – U1188 
MFC beech – 0381PR 
MFC wild pear – R5413 
Other colours – individual calculation.
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Skříně Lockers LTD

Skříň locker LTD 4x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS LTD18 
Cupboard Locker MFC 4x door FT, preparation for electronic locks VECOS MFC18

LTD – MFC 
šedá 
grey

LTD – MFC 
buk 
beech

LTD – MFC 
divoká hruška 
wild pear

LTD – MFC 
bílá 
white 

008000045 008000032 008000052 008000070

 – Vždy pouze jeden bok skříně je upraven pro vedení kabelů.
 – Čtyři dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Sokl není součástí skříně, je nutné objednat zvlášť.
 – Obklad není součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
 – Elektrické kabely je možné vést z podlahy i ze stropu místnosti.

 – Always only one side of the  cupboard is adapted to guide the cables.
 – Four FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The plinth is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – The lining is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – Electrical cables can be led from both the floor and the ceiling of the room.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately.

Skříň locker LTD 5x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS LTD18 
Cupboard Locker MFC 5x door FT, preparation for electronic locks VECOS MFC18

LTD – MFC 
šedá 
grey

LTD – MFC 
buk 
beech

LTD – MFC 
divoká hruška 
wild pear

LTD – MFC 
bílá 
white 

008001045 008001032 008001052 008001070

 – Vždy pouze jeden bok skříně je upraven pro vedení kabelů.
 – Pět dveří FT je upraveno podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Sokl není součástí skříně, je nutné objednat zvlášť.
 – Obklad není součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
 – Elektrické kabely je možné vést z podlahy i ze stropu místnosti.

 – Always only one side of the  cupboard is adapted to guide the cables.
 – Five FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The lining is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – Electrical cables can be led from both the floor and the ceiling of the room.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately.
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 MFC Locker cabinets
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Sokl LTD 
Plinth MFC

LTD – MFC 
šedá 
grey

LTD – MFC 
buk 
beech

LTD – MFC 
divoká hruška 
wild pear

LTD – MFC 
bílá 
white 

008002045 008002032 008002052 008002070

 – Včetně rektifikace.
 – Odnímatelný.
 – Úprava pro vedení kabelů.

 – Including rectification.
 – Removable.
 – Preparation for cable management.

Obklad LTD tl. 36 mm skříň locker LTD 
Lining MFC thickness 36 mm cupboard locker MFC

LTD – MFC 
šedá 
grey

LTD – MFC 
buk 
beech

LTD – MFC 
divoká hruška 
wild pear

LTD – MFC 
bílá 
white 

008003045 008003032 008003052 008003070

 – Číslo položky označuje pouze běžný metr obkladu.

 – The item number indicates only the common tile meter.
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Skříně Lockers LTD

475

20
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Obklad LTD tl. 18 mm skříň locker LTD 
Lining MFC thickness 18 mm cupboard locker MFC

LTD – MFC 
šedá 
grey

LTD – MFC 
buk 
beech

LTD – MFC 
divoká hruška 
wild pear

LTD – MFC 
bílá 
white 

008003545 008003532 008003552 008003570

 – Číslo položky označuje pouze běžný metr obkladu.

 – The item number indicates only the common tile meter.

Otvor pro terminál (příprava) skříň locker LTD 
Slot for terminal (preparation) Cupboard Locker MFC

008004099

 – V objednávce je nutné vyznačit umístění v sestavě.

 – It is necessary to mark the placement of the preparation in the order.
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Skříňový program  Kovové Lockers

Skříně Lockers kovové
Tento úložný systém je určen pro vybavování inte riérů  
administrativních budov a sportovních center, kde je  využívá 
k bezpečnému uložení osobních věcí. Korpusy  kovové 
skříně jsou vyrobené z ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm. 
Standardním vybave ním jsou aretační nosné šrouby v soklu 
skříně, jež slouží k vyrovnání nerovností podlahy. Barevné 
provedení dveří se může na přání  zákazníka lišit od barvy 
korpusu.

Elektrický zámek VECOS se do sestavy montuje ve výrobním 
závodu. Terminál, zapojení kabelů a instalace software se 
provádí při konečné montáži lockeru. 

Systém chytrých zámků a ovládacího softwaru VECOS 
využívá internetové nebo intranetové připojení, spolu s ter-
minálem přímo na sestavě skříněk. Umožňuje efektivně kon-
trolovat a snižovat náklady na množství kancelářského nebo 
skladového nábytku.

Zámky lze využívat také v omezeném režimu bez interne-
tového připojení. Tento režim je s ohledem na nižší cenu, 
vhodný například do škol. Ovládání se zde provádí pouze 
přes terminál na každé sestavě skříněk.

Propojení zámků a jejich vzdálená správa umožňuje maxi-
málně využívat dynamickou kancelář, pružně reagovat 
na potřeby úložného místa zaměstnanců i lépe plánovat 
potřebný prostor do budoucna. Data ukazují, že až 70 % 
místa ve skříních je využíváno pouze jednou za 3 měsíce!

Pomocí „chytrých“ zámků a online správy, můžete jednoduše 
vytvářet skupiny uživatelů nebo skupiny zámků. Typický pří-
klad je nastavení přístupu k několika skříňkám na různých 
patrech pro více oprávněných osob např. z účetního oddě-
lení.

Díky pokročilému softwaru můžete nastavit část skříní jako 
osobních pro stálé uživatele (Static Locker) a část jako 
dynamických pro návštěvy nebo stážisty (Dynamic Locker). 
Statické skříně pak uživateli zůstanou až do odebrání opráv-
nění. Dynamické skříně naopak musí být pravidelně uvolněny 
(např. každý den večer) čímž se zajistí dostatečná kapacita 
pro další den.

Stálé online propojení zámků dává uživatelům možnost ovlá-
dat zámky pomocí chytrých mobilních telefonů prostřednic-
tvím aplikace Releezme, jež je zdarma ke stažení.

Chytré zámky lze propojit se vstupními kartami k objektu, 
s tiskárnami, s podnikovým stravováním apod. Umožňují 
Vám tak spravovat vše jedinou zaměstnaneckou kartou.

Barevné provedení korpusu, dveří, soklu a obkladu
RAL9004 – černá
RAL9007 – šedostříbrná
RAL9010 – bílá
RAL9022 – stříbrná
Ostatní barvy – individuální kalkulace
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Steel Lockers
This storage system is designed to house the interiors of 
office buildings and sports centres where it is used to safely 
store personal items. Body of the steel cabinets are made 
of 0,8 mm thick steel sheet. The standard equipment is the 
retaining bolts in the base of the cabinet, which are used to 
compensate for the unevenness of the floor. The colour ver-
sion of the door can be different from that of the body.

The VECOS electric lock is mounted in the assembly at the 
factory. Terminal, wiring, and installation of the software are 
made the locker final installation.

The smart locking system and VECOS control software  uses 
an internet or intranet connection, along with a terminal 
directly on the cabinet assembly. It allows you to effectively 
control and reduce the cost of office or storage furniture.

Locks can also be used in restricted mode without an inter-
net connection. This mode is for a lower price, suitable e.g. 
in schools. The control is performed here only via the termi-
nal on each cabinet assembly.

Linking locks and their remote management allows to 
make the most of the dynamic office, respond flexibly to 
the employees‘ storage needs, and better plan the space 
needed for the future. The data show that up to 70% of the 
box space is used only once every 3 months!

With „smart“ locks and online administration, you can easily 
create groups of users or groups of locks. A typical example 

is setting access to several cabinets on different floors for 
more eligible persons, e.g. from the accounting department.

With advanced software, you can set up part of the 
 cabinets as a Static Locker for permanent users and part as 
a Dynamic Locker section for trainees. Static cabinets will 
remain to the user until the access privileges are removed. 
Dynamic cabinets, on the contrary, must be  released reg-
ularly (e.g. every day in the evening) to  ensure sufficient 
capacity for the next day.

Permanent online locking connectivity gives users the ability 
to control locks using smart mobile phones via Releesme 
app, which is free to download.

Smart locks can be connected with entrance cards to the 
building, printers, corporate catering, etc. They allow you to 
manage everything with a single employee card.

Colour body, door, plinth and tiling
RAL9004 – black 
RAL9007 – gunmetal 
RAL9010 – white 
RAL9022 – silver
Other colours – individual calculation

Introduction
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Skříň locker kovová, 4x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS 
Cabinet locker steel, 4x door FT, preparation for electronic locks VECOS

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008010039 008010015 008010027 008010010

 – Bok je upraven pro vedení elektrických kabelů.
 – Čtyři dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Přední strana soklu odnímatelná.
 – Rektifikace.
 – Součástí dveří je omezovač otvírání dveří (zarážka) proti jejich vyvrácení.
 – Tloušťka plechu korpusu 0,8 mm.
 – Ke skříni je nutné objednat obklad boku.

 – The side part is adapted to guide electrical cables.
 – Four FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The front side of the plinth can be removed.
 – Rectification.
 – Door restrict opener (stop) is part of the door to prevent them from being break out.
 – Body sheet thickness 0,8 mm.
 – The side panel has to be ordered for the cabinet.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately. 

Kovové Lockers
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Skříň locker kovová 1x dveře FT, příprava pro terminál / 3x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS 
Cabinet locker steel 1x door FT, preparation for terminal / 3x door FT, preparation for electronic locks VECOS

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008010139 008010115 008010127 008010110

 – Bok je upraven pro vedení elektrických kabelů.
 – Troje dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Horní dveře FT jsou s otvorem pro terminál
 – Přední strana soklu odnímatelná.
 – Rektifikace.
 – Součástí dveří je omezovač otvírání dveří (zarážka) proti jejich vyvrácení.
 – Tloušťka plechu korpusu 0,8 mm.
 – Ke skříni je nutné objednat obklad boku.

 – The side part is adapted to guide electrical cables.
 – Three FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – Upper doors have opening for installation of terminal
 – The front side of the plinth can be removed.
 – Rectification.
 – Door restrict opener (stop) is part of the door to prevent them from being break out.
 – Body sheet thickness 0,8 mm.
 – The side panel has to be ordered for the cabinet.

Elektronické zámky ani terminál nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks nor terminal are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately. 
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Steel Lockers

Obklad pravý tloušťka 25 mm – skříň locker kovová 
Lining right thickness 25 mm – cabinet locker steel

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008011039 008011015 008011027 008011010

Obklad levý tloušťka 25 mm – skříň locker kovová 
Lining left thickness 25 mm – cabinet locker steel

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008011539 008011515 008011527 008011510

Cabinet range  Steel Lockers
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Vršek pravý – skříň locker kovová 
Top right – cabinet locker steel

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008012039 008012015 008012027 008012010

Vršek levý – skříň locker kovová 
Top left – cabinet locker steel

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008012139 008012115 008012127 008012110

Vršek střední – skříň locker kovová 
Top central – cabinet locker steel

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008012239 008012215 008012227 008012210

 – Slouží k zakrytí kabelů na půdě lockeru a současně zamezuje odkládání předmětů na locker  
(není nutné objednávat).

 – It serves to cover the cables on the locker roof and at the same time prevents objects from being put on  
the locker (no need to order).
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Kovové Lockers  |  Steel Lockers

Otvor pro terminál (příprava) skříň locker kovová 
Slot for terminal (preparation) cabinet locker steel

008013099

 – V objednávce je nutné vyznačit umístění v sestavě.

 – It is necessary to mark the placement of the preparation in the order.


