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Již po 30 let stavíme, vyrábíme a montujeme interiéry 
nejrůznějších prostor od kanceláří, po rodinné domy, 
prodejny nebo restaurace. Za ta léta zkušeností 
můžeme s čistým srdcem říci, že ve výrobě atypických 
interiérů jsme vážně dobří. 

Chceme se ale posouvat pořád dál a reagujeme 
tak na měnící se potřeby pracovního prostředí. 

Dedikovaných míst v kancelářích ubývá, flexibilních 
přibývá. Kam si tedy schovat věci, když své místo 
sdílíte s kolegy? LOCKERS odpovídají na otázky, 
kam si uložit vše od tabletu až po váš oblíbený 
hrnek, pokud máte sdílené pracovní místo nebo kam 
s kabátem, pokud si chcete nerušeně prohlédnout 
výstavu v galerii nebi nakoupit v obchodním centru.

Dovolte nám představit naši sesterskou značku 
a produktovou novinku LOCKERS. Funkční, 
inteligentní a elegantní úložný systém do 
kanceláří, veřejných budov i vašich domovů. 

INTRO

ZA POSLEDNÍ DVA 
ROKY JSME VYROBILI 
VÍCE NEŽ 5 000 KS  
LOCKERŮ.
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DESIGN

Spojením sil s architekty ze studia Perspektiv, kteří 
za sebou mají více než sto tisíc metrů čtverečních 
kancelářských realizací vznikl nadčasový a všestranný 
produkt. Přemýšleli jsme, jak elegantně vyřešit úložné 
prostory v rozličných budovách. Chtěli jsme, aby 
i obyčejné skříňky na osobní věci měly v interiéru 
důstojné zastoupení. 

Proto vznikly LOCKERS. 
Produkt, který obyčejná úložná řešení  
přeměňuje na designové solitéry.   

LOCKERS odpovídají na otázky, kam si uložit vše  
od tabletu až po váš oblíbený hrnek, pokud máte 
sdílené pracovní místo nebo kam s kabátem, pokud 
si chcete nerušeně prohlédnout výstavu v galerii. 
LOCKERS vytváří z obyčejných úložných řešení 
designové solitéry.

PROČ VYUŽÍT NAŠE
CHYTRÉ ŘEŠENÍ?
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SMART
SOLUTION

Nechcete si každý den nosit do práce svou klávesnici?  
A co všechny dokumenty a vizitky, které potřebuje mít po ruce? 

Při navrhování dimenzí pro LOCKERS jsme mysleli na vše potřebné.  
Komu z nás se už někdy stalo, že jsme si v důležitý pracovní den něco 

zapomněli. Odhoďte starosti a jednoduše si všechny nezbytnosti zamkněte  
do LOCKERS. Ať už se jedná o vizitky, dokumenty nebo dokonce tablet.  

Naše chytré doplňky vám umožní mít vše dobře zorganizované.
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LOCKER 8.0
LOCKER 8.0

Malé kanceláře, start-upy, coworky. 
Koncept pracovního místa se mění a sdílení je budoucností. 
Díky LOCKERS se vám už nestane, že z práce a do práce budete 
chodit obtěžkáni věcmi. Ve skříňkách si můžete pohodlně uložit 
a zamknout vše potřebné na následující den nebo jen tak, pro 
případ potřeby. Nejmenší varianta LOCKERS funguje skvěle 
pro malé týmy, ale i jako úložný systém pro nevzhledné šanony.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

rozměr: šířka 1 700 mm, výška 1 220 mm, hloubka 490 mm
materiál: melamin s ABS hranou, podnož ocelová lakovaná dle RAL, kování Hettich a Hafele
zámky: na straně 24
doplňky: na straně 25
barevnost: 

ELECTRIC
BLUE

INDIAN
CURRY

GREEN
SHADOW

INDUSTRIAL
GREEN

BAKED 
BRICK

SANDY
LILAC

MINERAL 
GRAY
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LOCKER 12.0
Bezkontaktní varianta pro velké instituce a prostory. 
Jednoduché ovládání, kvalitní materiály, které odolají každodennímu 
náporu množství návštěvníků knihoven,škol, muzeí nebo obchodních 
center. Jednoduše si odložte své věci a užijte si volné ruce.  
Stres spojený se ztrátou klíčku od skříňky odpadá, vše je digitální  
– stačí si zapamatovat svůj kód, přiložit kartu nebo mobilní telefon.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

rozměr: šířka 1 700 mm, výška 1 650 mm, hloubka 490 mm
materiál: melamin s ABS hranou, podnož ocelová lakovaná dle RAL, kování Hettich a Hafele
zámky: na straně 24
doplňky: na straně 25
barevnost:

LOCKER 12.0
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Multifunkční řešení do interiéru kanceláře, ale i vašeho domova. 
Skříňky na věci, které nemusí být vidět a police na designové doplňky nebo knížky, 
které lahodí oku. Police dodávají na vzdušnosti, kdežto uzavřené boxy reprezentují 
řád – za nás ideální kombinace. Úložné prostory odteď už nemusí být pouhým 
nábytkem bez výrazu. 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

rozměr: šířka 1 700 mm, výška 1 220 mm, hloubka 490 mm
materiál: melamin s ABS hranou, podnož ocelová lakovaná dle RAL, kování Hettich a Hafele
zámky: na straně 24
doplňky: na straně 25
barevnost:

LOCKER 4.5
LOCKER 4.5
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BESPOKE LOCKERS
Zakázková verze pro velké firmy a korporace. 
Úložný systém vyrobený na míru přizpůsobíte jednoduše 
potřebám vašich zaměstnanců a firemních informačních 
systémů. Uvědomujeme si, že i při velkém počtu pracovníků 
je důležité udržovat kancelář stále v reprezentativním stavu. 
Pomůžeme vám vyřešit uložení osobních předmětů nebo 
šatnu dle vašeho přání a požadavku. Dle požadavků  
pro Vás připravíme technické řešení správy osobních  
lockerů ve spolupráci Vašich firemních IT systémů. 

BESPOKE LOCKERS

POZNÁMKA

� VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
� PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMEŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ

MATERIÁL

� KONSTRUKCE / NEPOHLEDOVÝ KORPUS LTD KRONOSPAN 164 PE 18 mm, ABS HRANY
POHLEDOVÝ KORPUS, LTD / HPL POLYREY C118 CEDRE BLUE 18 mm, ABS HRANY
DVÍŘKA LTD / HPL POLYREY C118 CEDRE BLUE 18 mm, ABS HRANY
SOKL LTD / HPL POLYREY C118 CEDRE BLUE 18 mm, ABS HRANY

� VYBAVENÍ / PANTY PRO NALOŽENÁ DVÍŘKA BLUM CLIP S TLUMENÍM BLUEMOTION
NASTAVITELNÉ NÁBYTKOVÉ NOHY KORREKT 100  mm
SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

NÁRYS

VRATISLAV HUDEC
SCHVÁLIL�

KRESLIL�

NÁZEV  AKCE:

DATUM�

ČÍSLO  ZAKÁZKY� REVIZE  A  DATUM�

OBJEKT:

MĚŘÍTKO�

NÁZEV  VÝKRESU:

ČÍSLO VÝKRESU�

BRICK, realizace interiérů spol. s r.o.
Kolbenova 159, 190 00 Praha 9
tel.: 266 033 810, fax: 266 032 472

Společnost BRICK, realizace interiérů spol. s r.o., IČ: 645 73 893, (dále jen „BRICK“) tímto prohlašuje, že tato projektová dokumentace je autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a podléhá plné ochraně podle tohoto právního
předpisu. Projektová dokumentace ani její části nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti BRICK použity ani zpřístupněny třetím osobám ani jim nesmí být umožněno či jiným způsobem ulehčeno jejich použití.

mobil: 777 704 290
vratislav.hudec@brickpraha.cz
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ELEKTRICKÝ ZÁMEK

ELEKTRICKÝ ZÁMEK

SPÁRA 10 mm

SOKL NA SOKLOVÝCH
ÚCHYTECH

ZÁDA NA MULTICLIPY
MONTÁŽ PO INSTALACI ZÁMKŮ

PROSTUPY Ø60 mm
PRO KABELÁŽ

DRÁŽKA K ZÁMKU
10x10 mm

DRÁŽKA K ZÁMKU
10x10 mm

SOKL NA SOKLOVÝCH
ÚCHYTECH

NASTAVITELNÁ NOHA
KORREKT

PROSTUPY Ø60 mm
PRO KABELÁŽ

DRÁŽKA K ZÁMKU
10x10 mm

ELEKTRICKÝ ZÁMEK
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I TAKTO MŮŽE 
VYPADAT VAŠE 
ATYPICKÉ ŘEŠENÍ 
S BESPOKE 
LOCKERS

BESPOKE LOCKERS
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ZÁMKY

DIGITAL CODE LOCK 1
Kódový digitální zámek, celokovový,  
2 uživatelské módy, 4- nebo 6-ti číselný 
kód, možnost modulu reálného času,  
anti-vandal provedení, provoz na baterie, 
barva černá nebo stříbrná

CODE & MIFARE LOCK 1
Kódový elektronický zámek pro 
povrchovou montáž, možnost ovládat 
číselným kódem nebo čipovou RFID 
kartou na technologii Mifare 13,56 
MHz, provoz na baterie, barva černá

COMBI LOCK 1
Kódový mechanický otočný zámek 
pro povrchovou montáž, ovládání 
číselným kódem, master key,  
barva černá 

MIFARE LOCK 1
Skrytý elektronický RFID zámek,  
5 uživatelských módů, ovládání pomocí 
přístupových karet s technologiemi Mifare 
13.56 MHz nebo EM 125 kHz, možnost 
signalizace LED, provoz na baterie,
barva černá

DIGITAL CODE LOCK 2
Kódový elektronický zámek pro 
povrchovou montáž, ovládání 
číselným kódem, provoz na baterie, 
barva černá nebo stříbrná

COMBI LOCK 2
Kódový mechanický zámek pro 
povrchovou montáž, ovládání 
číselným kódem, master key,  
barva černá, bílá nebo stříbrná

DIGITAL CODE LOCK 3
Kódový elektronický zámek pro 
povrchovou montáž, ovládání 
číselným kódem, provoz na baterie, 
barva černá 

KEY LOCK 1
Mechanický zámek, zamykání klíčem, 
master key, barva černá  
nebo stříbrná

SMART  LOCK 1
Skrytý elektronický RFID zámek,  
5 uživatelských módů, ovládání pomocí 
přístupových karet s Mifare, mobilním 
telefonem, centrálním terminálem nebo  
SW pro správu lockerů, možnost signalizace 
LED nebo osvětlení, napájení  bateriové  
nebo kabelové, barva černá 

PERSONAL BOX 1
Přenosný box na ukládání osobních věcí  
a kancelářských potřeb, materiál ABS plast, 
barvy bílá, šedá, cihlová, růžová, modrá,  
žlutá, rozměry 312 x 190 x 182 mm

BIG BOX
Přenosný box na ukládání osobních  
věcí a kancelářských potřeb, materiál 
100% recyklovaný polypropylen  
a UPVC, barva černobílá,  
rozměry 380 x 155 x 255 mm

DOPISNÍ VHOZ
Vhoz pro distribuci pošty, vzkazů 
nebo dokumentů osazený ve 
dvířkách osobního lockeru. Materiál 
plast. Barva bílá, černá, stříbrná, 
vzhled nerezu. Rozměr 327 x 34mm

PERSONAL BOX 2
Přenosný box na ukládání osobních věcí 
a kancelářských potřeb, materiál ABS 
plast, barvy basic dark, mint green, white, 
tangerine, pale rose, moss grey, sea blue, 
rozměry 327 x 167 x 156 mm

HOT BOX
Přenosný box na ukládání osobních věcí 
a kancelářských potřeb, materiál 100% 
recyklovaný polypropylen šedý nebo bílý, 
barvy látek Blazer: Surrey, Goldsmith, 
Manchester, Newport, Winchester, 
rozměry 435 x 311 x 140 mm

ČÍSLO
Označení vašeho osobního lockeru 
číslem z plotrované folie. 

POLICE
Vnitřní police pro maximální využití 
prostoru přiděleného lockeru. Může 
být z lakovaného plechu i LTD desky  
s ABS hranou.

ÚCHYTKA
Materiál hliník. Barvy černá, mosaz, 
stříbrná, Rozměr 17x 28mm

SMART BOX
Přenosný box na ukládání osobních 
věcí a kancelářských potřeb, materiál 
polypropylen+aluminium+nylon, barva 
šedobílá, rozměry 350 x 240 x 190 mm

DOPLŇKY
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LOCKER 8.0
8 osobních úložných jednotek
7 základních barev

šířka 1 700 mm, výška 1 220 mm, hloubka 490 mm

LOCKER je vyroben z odolného melaminu s ABS hranou

Podnož je ocelová lakovaná dle speciálních vybraných odstínů RAL
NK panty Hettich s tlumením i bezpružinové 
Rektifikace v nohách LOCKERu pro finální adjustaci

Možno doplnit o chytré systémy uzamykání na straně 24
nebo vybavit doplňky ze strany 25
Pro dokonalý vzhled je možno doplnit LOCKER o pohledová záda 
z melaminu stejné barvy, čalouněný panel nebo akustický pin-up panel

LOCKER 12.0
12 osobních úložných jednotek
7 základních barev

šířka 1 700 mm, výška 1 650 mm (sada pro kotvení ke stěně)
hloubka 490 mm

LOCKER je vyroben z odolného melaminu s ABS hranou
Podnož je ocelová lakovaná dle speciálních vybraných odstínů RAL
NK panty Hettich s tlumením i bezpružinové 
Rektifikace v nohách LOCKERu pro finální adjustaci

Možno doplnit o chytré systémy uzamykání na straně 24 nebo vybavit 
doplňky ze strany 25

LOCKER 4.5
4 osobní úložné jednotky s odkladní policí
7 základních barev

šířka 1 700 mm, výška  1220 mm, hloubka 490 mm

LOCKER je vyroben z odolného melaminu s ABS hranou
Podnož je ocelová lakovaná dle speciálních vybraných odstínů RAL
NK panty Hettich s tlumením i bezpružinové 
Rektifikace v nohách LOCKERu pro finální adjustaci

Možno doplnit o chytré systémy uzamykání na straně 24
nebo vybavit doplňky ze strany 25
Pro dokonalý vzhled je možno doplnit LOCKER o pohledová záda 
z melaminu stejné barvy, čalouněný panel nebo akustický pin-up panel

BESPOKE LOCKERS
Nekonečné kombinace i množství osobních úložných jednotek
7 základních barev + nekonečno barev i materiálů dle Vaše ho zadání

šířka dle vašich potřeb
výška dle vašich potřeb
hloubka dle vašich potřeb

LOCKERy mohou být vyrobeny z odolného melaminu s ABS hranou, 
dýhovaných nebo lakovaných MDF desek dle RAL
NK panty Hettich s tlumením i bezpružinové 

Možno doplnit o chytré systémy uzamykání na straně 24 včetně 
řídících systémů a LCD terminálů
LOCKERy lze také dle chuti vybavit doplňky ze strany 25
Pro dokonalý vzhled je možno doplnit LOCKERy o pohledová záda 
z melaminu stejné barvy, čalouněný panel nebo akustický pin-up panel

TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE

BARVY

ELECTRIC
BLUE

GREEN
SHADOW

BAKED 
BRICK

INDIAN
CURRY

INDUSTRIAL
GREEN

SANDY
LILAC

MINERAL 
GRAY

LOCKER 8.0

LOCKER 12.0

LOCKER 4.5
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UNILEVER
2018, 243 lockers, březová překližka, zámky Mifare Lock 

NTT
2017, 136 lockers, melamin dub a RAL, zámky Smart Lock s terminálem

EOH IT HUB
2018, 184 lockers, dýha americký dub 45st., zámky Combi Lock

DELOITTE
2019, 1677 lockers, lakovaná MDF a melamin, zámky Smart Lock s mobilní aplikací

REFERENCE

TESCO
2019, 943 lockers, melamin dle RAL, zámky Digital Code Lock

HUB HUB
2018, 186 lockers, antifinger HPL, zámky Combi Lock 

CRESTYL
2019, 144 lockers, březová překližka, zámky Mifare Lock

FORTUNA
2020, 424 lockers, dýha dub / lakovaná MDF vysoký lesk, zámky Mifare Lock

REFERENCE
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