
Uw deur naar een 
magisch efficiënte tijd.
C + P SmartLocker

Nieuw 
produkt

Der Stahlschrank.



C + P SmartLocker



Sesam, open u!

Een wereld waar sleutels niets betekenen. Een locker die pre-
cies opent wanneer zijn moment is aangebroken. Voorwerpen 
die morgen achter een andere deur verschijnen dan gisteren. 
Wat magie lijkt, is - zoals ook bij elke goochelshow - in werke-
lijkheid geavanceerde technologie. Op één punt verschillen de 
trucs van onze SmartLocker echter van typische goocheltrucs: 
Ze zijn er niet in de eerste plaats om te verbazen en te enter-
tainen. Maar om de werkprocessen in uw bedrijf slimmer en ef-
ficiënter te maken. Zodat u tijd, ruimte en geld bespaart. Zodat 
u en uw team zich kunnen concentreren op uw eigenlijke taken. 
En zodat kasten niet langer alleen een passieve opbergplaats 
zijn, maar een echte aanwinst voor uw organisatie worden. 
Maar het mag ook een beetje leuk zijn, toch? Mogen we  
voorstellen: de nieuwe C + P SmartLocker…

C + P SmartLocker



Meer dan 150 miljoen
mogelijkheden
Staat de gewenste configuratie er nog niet tussen?  
Uw lievelingskleur ontbreekt? Wij maken alles voor u 
mogelijk. Het C + P-team kijkt uit naar uw telefoontje: 
+49 (0)6465 919-350

Terminal Indoor
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Display 
zijkant
Een afdeling

Display front

Display front
Een afdeling

Display front
Twee afdelingen

01 02 03



Model Locker-
grootte

Deurhoogte  

in mm

Aantal

Display front een deel

S 222 6

M-display 297 1

Display front twee delen

XL 897 2

S 222 6

M-display 297 1

01

XS 147 12

S 222 8

02

S/M 297 6

M/S 357 5

03

M 447 4

L 597 3

04

XL 897 2

XXL 1797 1

05

M/S 357 10

06

M 447 8

07

L 597 6

08

XS 147 16

S/M 297 4

09

XL 897 2

M 447 2

XS 147 6

Lichtgrijs

RAL 7035

Wit aluminium

RAL 9006

Staalgrijs

RAL 0005000

Antracietgrijs

RAL 7016

Lapisblauw

RAL 2702029

Verblauw

RAL 5023

Horizonblauw

RAL 2406015

Waterblauw

RAL 5021

Lichtgroen

RAL 6027

Witgroen

RAL 6019

Pastelgroen

RAL 1109020

Verkeerswit

RAL 9016

Parelwit

RAL 1013

Pastelgeel

RAL 0959030

Zwavelgeel

RAL 0959059

Zonnegeel

RAL 0808060

Lichtroze

RAL 3015

Oudroze

RAL 3014

Decor Massief met afgeschuinde 
rand zwart, 13 mm (HPL)

Sen essen

VK 031

Eik Sereno

VK 032

Zwart

VK 003

C+P Farbkonzept

Dekorplatten (DBS)
für halbhohe Schränke, mit Umleimer 25 mm

Glasfronten

Verkehrsweiß 
ähnlich RAL 9016

Weißaluminium 
ähnlich RAL 9006

Rubinrot 
ähnlich RAL 3003

Anthrazitgrau 
ähnlich RAL 7016

Schwarzgrau 
ähnlich RAL 7021

für „Prefino“ Türen, aus farbig emailliertem Sicherheitsglas, 8 mm

Lichtgrau 
DBS 013

Weiß 
DBS 011

Dekorfronten (HPL) Vollkern
für „Evolo“, „Cambio” und „Prefino“ Türen, mit gesofteter Kante, schwarz, 13 mm

Donau-Ahorn
VK 030

Sen-Esche 
VK 031

Eiche Sereno 
VK 032

Silbergrau 
VK 002

Weiß 
VK 001

Dekorfronten (MDF)
für „Evolo” Türen, Kante schwarz, 18 mm

Dekore und Glasplatten*

* Wichtige Hinweise: 

 Innerhalb einer Plattenart sind alle an- 
 gegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

 Die Dekore und Glasplatten dieser Seite 
 sind ausschließlich für den Katalogteil   
 Umkleide und Garderobe bestellbar.

Donau-Ahorn
MDF 030

Sen-Esche 
MDF 031

Eiche Sereno 
MDF 032

C + P Farbkonzept Umkleide

Wit

VK 001

KleurkeuzeIndeling lockers

0908

04

C+P Farbkonzept

Dekorplatten (DBS)
für halbhohe Schränke, mit Umleimer 25 mm

Glasfronten

Verkehrsweiß 
ähnlich RAL 9016

Weißaluminium 
ähnlich RAL 9006

Rubinrot 
ähnlich RAL 3003

Anthrazitgrau 
ähnlich RAL 7016

Schwarzgrau 
ähnlich RAL 7021

für „Prefino“ Türen, aus farbig emailliertem Sicherheitsglas, 8 mm

Lichtgrau 
DBS 013

Weiß 
DBS 011

Dekorfronten (HPL) Vollkern
für „Evolo“, „Cambio” und „Prefino“ Türen, mit gesofteter Kante, schwarz, 13 mm

Donau-Ahorn
VK 030

Sen-Esche 
VK 031

Eiche Sereno 
VK 032

Silbergrau 
VK 002

Weiß 
VK 001

Dekorfronten (MDF)
für „Evolo” Türen, Kante schwarz, 18 mm

Dekore und Glasplatten*

* Wichtige Hinweise: 

 Innerhalb einer Plattenart sind alle an- 
 gegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

 Die Dekore und Glasplatten dieser Seite 
 sind ausschließlich für den Katalogteil   
 Umkleide und Garderobe bestellbar.

Donau-Ahorn
MDF 030

Sen-Esche 
MDF 031

Eiche Sereno 
MDF 032

C + P Farbkonzept Umkleide
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Altijd showtime: 
Een C + P SmartLocker 
vertelt over zijn leven

Focuspocus:
C + P SmartLockers zijn 
op-en-top efficiënt.

Flex-heks:
C + P SmartLockers zijn  
super flexibel.

Appracadabra:
C + P SmartLockers zijn 
bijzonder veelzijdig.

Slimsalabim: 
C + P SmartLockers zijn 
goed doordacht.

De grote magiër: 
Prefino S 7000

Wat er moeiteloos 
uitziet, is gebaseerd 
op jarenlange ervaring.

Een topleerling: 
Evolo S 3000

Veelgestelde vragen over C + P Smart-
Lockers:

Toegift:
Voor iedereen die nog
meer wil.

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

Hallo, ik ben Prefino. S 7000, om precies te zijn. Ik werk in een 
vastgoedbedrijf met ongeveer 200 medewerkers en 150 vast-
goedobjecten in en rond Berlijn. De zaken gaan goed. En ik kan 
zeggen: Ik draag een bescheiden steentje hiertoe bij. Wilt u 
weten waarom? Het volgende is slechts een klein fragment van 
mijn dagindeling gisteren (ik zal proberen het kort te houden).

Altijd showtime: 
Een C + P SmartLocker 
vertelt over zijn job.

Ochtendgloren. Het schoonmaakteam arriveert. Ik geef mevrouw 
L. de hoogwaardige industriële stofzuiger uit locker 75. Een tick 
van de baas - u hebt geen idee hoe duur die stofzuigers zijn. Het 
laatste model is verdwenen uit de schoonmaakruimte voordat 
ik hier was. Dat zal nu niet meer gebeuren. Ik heb nog andere 
XXL-lockers, bijvoorbeeld nr. 68. De salesmanager laat daar altijd 
golfclubs afleveren om te testen. En stopt ze er ook weer in als ze 
retour moeten, als ze niet goed swingen.

De nachtdienst van de noodinterventieploeg zit erop. Ik laat ze 
hun gereedschap in lockers 80 tot en met 90 plaatsen. De heer 
W. geeft op mijn terminal aan dat de haakse slijper in locker 83 
defect is. Ik blokkeer de locker direct en stuur een bericht naar 
de facility manager. Ik zal de medewerker van de vroege ploeg 
goed functionerend vervangend gereedschap geven. De boor-
machine in locker 81 ontbreekt. De heer P. is nogal vergeetachtig. 
Ik blokkeer de uitgang van het gebouw voor hem, dat zal hem 
eraan herinneren.

04:58

06:03



Zodra ze er zijn, zijn C + P Smart-
Lockers onmisbaar op hun plaats 
van gebruik

De eerste kantoormedewerkers zijn er. Ik geef iedereen een gratis 
belegd broodje uit locker 32. Maar alleen tussen 08:45 en 09:00, 
daarna kan alleen de kokkin van de kantine de locker openen. 
Ze neemt de resterende broodjes om ze overdag te verkopen. U 
vraagt zich af, waarom dat alles? Nou, dat was een motiverend idee 
van het hoofd HR, want medewerkers kwamen steeds later naar 
hun werk. Belonen in plaats van bestraffen. Het werkt best goed.

Nu begint de tijd voor het uitwisselen van notebooks. Sinds 
Corona werkt 50% van het team elke dag van thuis uit. Het zijn 
natuurlijk altijd andere mensen, zodat het eerlijk verdeeld is. Thuis 
gebruiken ze hun eigen apparaten. Dit heeft als voordeel dat de 
baas de helft bespaart op notebooks van het bedrijf. En de helft 
aan kastruimte. Uiteraard verzorg ik ook de uitwisseling hiervan 
in de lockers 1 tot en met 30, die ik steeds opnieuw aan andere 
mensen toewijs.

08:42

09:11
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C + P SmartLocker

Het is erg druk vandaag, er dwalen veel sleutels en documenten 
door mijn lockers. Eigenlijk ironisch: voor mijzelf zijn geen sleu-
tels nodig, maar ik moet ze wel de hele tijd in de gaten houden. 
Dat doe ik natuurlijk heel zorgvuldig. Al mijn lockers zijn ook met 
geweld nagenoeg niet te openen, omdat er geen zwak punt is voor 
koevoeten en ander gereedschap. En een slot dat van buitenaf 
toegankelijk is ook niet. Maar ik heb wel een zeer waakzame cam-
era en kan ook verklikken met een waarschuwingsbericht.

De heer B. komt voor een vergadering. Een bijzonder belangrijke 
klant die al twee van onze duurste bedrijfspanden heeft gekocht. 
Voor hem is een aparte locker gereserveerd (nr. 77), waar hij zijn 
jas en zijn paraplu (die hij bij alle weersomstandigheden mee-
brengt) kwijt kan. Hij heeft altijd heel belangrijke dingen op zak en 
vertrouwt geen enkele garderobe. Vandaag heeft hij zijn pincode 
niet bij de hand. Als alternatief bied ik hem aan om de locker via 
een app te openen. Hup, al in orde. Dat vindt hij super.

De meeting was blijkbaar een succes, in ieder geval komt de baas 
en laat me locker 45 openen. Deze wordt gekoeldop precies -11 
°C en bevat 20 bekers van 500 ml ijs van een kleine, exclusieve 
fabrikant. Deze temperatuur wordt ook gebruikt door ijssalons, zo-
dat hun specialiteiten koel maar romig blijven en klaar om te eten. 
Een rondje ijs voor iedereen. De baas is in een gulle bui, omdat 
hij goede zaken heeft gedaan. Locker 46 wordt ook gekoeld en is 
beschikbaar voor speciale medicijnen van medewerkers.

11:37

13:04

14:22

15:49
Hier lijkt me iets niet in orde! Een vent die ik niet ken, morrelt met 
een koevoet aan locker 93. Dat had hij niet moeten doen. Ik neem 
meteen wraak en stuur een alarmbericht naar de beheerder, een 
kast van een vent trouwens, en bovendien ook heel snel. In 27 sec-
onden is hij ter plaatse en neemt de indringer in een houdgreep. 
Deze moet het onderspit delven - en ik heb alles op video.



De medewerkers van het naburige kantoor komen hun waardevolle 
spullen uit mijn lockers 100 tot 120 halen. De baas heeft besloten 
dat ze deze mogen gebruiken. Voor goede een werkrelatie. Niet 
gratis, maar tegen een huurprijs. Elke keer als ik open ga, debiteer 
ik een euro van de rekening van het andere bedrijf en stort ik het 
op onze rekening. Zo heeft een locker zich al na een paar maan-
den terugverdiend en maakt daarna zelfs winst.

Uitgerekend op het einde van de werkdag valt de stroom in het 
gebouw uit en zijn er nog een paar mensen die hun spullen in mij 
hebben achtergelaten. Maar ook dit is voor mij geen probleem. 
De facility manager komt met een speciaal gereedschap en een 
ladder en bedient het mechanisme op mijn dak. Alle lockers in 
een bepaalde rij springen open en geven hun kostbare inhoud 
vrij. Trouwens, dat is een van mijn exclusieve trucjes, als ik het zo 
mag zeggen.

17:30

18:15

Zo, dat is genoeg voor nu. Ik hoop dat u nu een globaal idee 
hebt van wat een C + P SmartLocker kan en doet. De details 
vindt u op de volgende pagina's.

Ziet eruit als een kastenwand, maar 
is een aanwinst voor elk bedrijf

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

De magische 7 - uw voordelen in één oogopslag: 

 + Kostenbesparing: u hoeft niet voor elke medewerker een aparte locker te kopen

 + Productiviteit: de bekende problemen met verloren sleutels enz. behoren tot de verleden tijd

 + Tijdwinst: geen lastige en afleidende situaties meer bij het uitwisselen van voorwerpen

 + Ondersteuning: kasten nemen intelligente beslissingen die het werk gemakkelijker maken

 + Onderhoudsgemak: eenvoudig en snel schoon te maken dankzij speciale oppervlakken

 + Bron van inkomen: lockers kunnen geld opbrengen met de betaal-/verhuurfunctie

 + Compatibiliteit: C + P SmartLockers kunnen worden aangesloten op een breed scala aan netwerken

Focuspocus:

C + P SmartLockers zijn

op-en-top efficiënt.

Tijd is geld. En te veel van beide wordt nog steeds verspild aan 
dingen die niet nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het overhandigen 
van notebooks of andere technische apparaten aan medewerk-
ers. Of om een   slot te vervangen omdat iemand de sleutel kwijt 
is. Of omdat er een defect gereedschap is afgegeven aan een 
medewerker en hij er niets mee kan doen. Of voor het onder-
houd van een mechanisch sluitsysteem omdat sommige sloten 
door veelvuldig gebruik verslijten. De lijst kan willekeurig worden 
aangevuld. Wat alle punten gemeenschappelijk hebben: dit zou 
nooit zijn gebeurd met een C + P SmartLocker.

In tegenstelling tot andere lockers 
staat een C + P SmartLocker er 
nooit tevergeefs

Waar bevindt zich het gereedschap? 
Perfect opgeborgen: SmartLockers 
in fabrieken, werkplaatsen, enz.
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Flex-heks:

C + P SmartLockers 

zijn super flexibel.

De magische 7 - uw voordelen in één oogopslag:

 + Ruimtebesparing: omdat niet voor elke medewerker een aparte locker nodig is

 + Individualiteit: dankzij het modulaire systeem flexibel aan uw wensen aan te passen

 + Diepte: kasten en aanbouwdelen zijn verkrijgbaar in twee verschillende diepten

 + Gemak: afzonderlijke kasten kunnen naast elkaar worden gezet om een   kastenwand te vormen

 + Toepasbaarheid: voor gemeenschappelijke ruimtes, contactloze overhandiging, medewerkerspost, 
als ontmoetingspunt...

 + Design: met veel individuele aanpassingsmogelijkheden, een blikvanger in uw pand

 + Uitbreidbaarheid: naast SmartLockers bieden we ook andere geweldige ruimte-oplossingen

Wie 100 medewerkers heeft, heeft ook 100 lockers nodig, of niet? 
Nee, helemaal niet. Wie op bezoek is bij een klant, op vakantie, 
ziek of thuis aan het werk is, heeft geen locker nodig. Met een 
C + P SmartLocker heeft u slechts zoveel lockers nodig als er 
medewerkers tegelijkertijd in het gebouw zijn. Dat kunnen elke 
dag andere mensen zijn, want de lockers zijn in een handom-
draai te herprogrammeren, handig vanaf uw bureau. Dat noemen 
we flexibel gebruik. Ook de configuratiemogelijkheden voor de 
indeling van de lockers zijn uiterst flexibel. Of het nu XS, XXL of 
iets daar tussenin is - alleen bij C + P kunt u uw eigen individuele 
combinatie samenstellen. 

Vandaag mijn locker, morgen jouw 
locker: C + P SmartLockers zijn er 
voor iedereen

Nemen alleen zoveel ruimte in 
beslag als nodig is: SmartLockers in 
ziekenhuizen, dokterspraktijken, enz.

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

De magische 7 - uw voordelen in één oogopslag:

 + Toegang: geen sleutels die door vreemden kunnen worden gebruikt

 + Traceerbaarheid: nauwkeurig traceerbaar wie wanneer een locker heeft geopend

 + Materiaalkwaliteit: bijzonder robuust staal dat zelfs zware aanvallen kan weerstaan

 + Constructie: van buitenaf kunnen dieven geen zwak punt vinden om de kast met geweld te openen

 + Communicatie: C + P SmartLocker kan waarschuwingen naar de beheerder sturen

 + Weerbestendigheid: de variant voor buiten is bijzonder uv-bestendig en waterafstotend

 + Videobewaking: op aanvraag met bewakingscamera op het dak van de kast

Appracadabra:

C + P SmartLockers zijn

bijzonder veelzijdig.

Het scherm kan worden gebruikt 
om lockers te openen en informatie 
over de inhoud weer te geven

De sleutel tot het succes is dat er geen sleutel is. Niets om te 
verliezen, dat daarna door iedereen kan worden gebruikt. In 
plaats daarvan zijn er verschillende mogelijkheden om toegang te 
krijgen, bijvoorbeeld via app, PIN of RFID-transponder, die alleen 
beschikbaar zijn voor u of de persoon die u aanwijst. Een voor-
zichtige omgang met de SmartLocker is gegarandeerd, aangezien 
elke toegangspoging exact traceerbaar is. Als er toch geweld 
wordt gebruikt, ontvangt de beheerder hiervan een melding. 
Daarbij komt nog de robuustheid van ons staal en de diefstalveil-
ige verwerking, zonder ‘zwakke punten’ die van buitenaf toegan-
kelijk zijn. Op verzoek kunnen C + P SmartLockers ook worden 
uitgerust met een camera op het dak van de kast.

Sterk optreden op elke tentoon-
stelling: SmartLocker in musea, op 
beurzen, enz.
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Slimsalabim:

C + P SmartLockers zijn

goed doordacht.

Wie slim is, heeft altijd een plan B en is voorbereid op alle 
situaties. Bijvoorbeeld stroomuitval: ook als er in de omgeving 
niets meer werkt, kan een C + P SmartLocker toch mechanisch 
ontgrendeld worden via een noodopening, zodat belangrijke 
voorwerpen verwijderd kunnen worden. En omdat het systeem 
verder puur elektronisch werkt, is er geen probleem met slijtage 
van de sloten, wat de levensduur enorm ten goede komt. Een 
goocheltruc is immers pas perfect als hij steeds opnieuw kan 
worden herhaald. Overigens zijn onze kasten ook goed voorbere-
id op uw internationale medewerkers: het menu is meertalig.

De magische 7 – uw voordelen in één oogopslag:

 + Onafhankelijkheid: ook bij stroomuitval kunnen de deuren nog geopend worden

 + Probleemloos: het weglaten van sleutels verlengt de levensduur van de sloten

 + Gebruiksgemak: De kast doet wat hij moet doen - dankzij intuïtieve, doordachte menunavigatie

 + Allround service: bij C + P krijgt u alles uit één hand: kast, software, ondersteuning

 + Ervaring: De in 100 jaar opgedane kennis van stalen kasten is ook bij de SmartLockers te merken

 + Logistiek: met ons Europese netwerk staan   we grenzeloos voor u klaar

 + Made in Germany: meer dan slechts een aanduiding van herkomst - het toppunt van kwaliteit

Het mechanisme voor de 
noodopening is goed verborgen  
op het dak

Ze leren kinderen meteen ook het 
tellen: SmartLockers in scholen, 
kinderdagverblijven, enz.

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

Toegift:

voor iedereen die  

nog meer wil.

Met de beschrijvingen op de vorige pagina's is de trukendoos 
van onze kasten nog lang niet leeg. Wat dacht u bijvoorbeeld van 
een spectaculaire outdoor prestatie? De C + P SmartLocker is 
ook verkrijgbaar in een weerbestendige speciale uitvoering voor 
gebruik buiten. Of van een hoogwaardige camera op het dak die 
nauwkeurig alles vastlegt wat er voor de kast gebeurt? Ook dat is 
onderdeel van hun uitgebreide repertoire. Misschien wilt u er ze-
ker van zijn dat de kassa ‘s avonds klopt - of houdt u van ijskoud? 
Dan kunnen we u zowel een betaal- als een koelfunctie aanbie-
den. Wij staan   net zo open voor uw speciale wensen als een C+P 
SmartLocker na correcte toegangscontrole.

Optionele extra's:

 + Koelfunctie (koelbox vereist)

 + Videocamera (het dak van de kast)

 + Betaalfunctie (bijvoorbeeld voor snackbox)

 + Verhuur van lockers (bijvoorbeeld aan een naburig kantoor)

 + Outdoor-uitrusting (met HPL en roestvrijstalen druiprand)

Outdoor C + P SmartLocker:

 + Behuizing uv-bestendig gelakt

 + Rondom omgeven met speciaal HPL-materiaal

 + Roestvrijstalen sokkel (niet gelakt)

 + Dakconstructie van speciaal HPL-materiaal, aan alle kanten uitstekend met uitgefreesde groef 

 + Alle lockers zijn waterafstotend dankzij de roestvrijstalen druiprand 

In weer en wind: speciale uitvoering 
voor buiten



Heeft u nog een andere wens voor uw 
toekomstige sluitsysteem die hier niet bij 
staat? We produceren ook unieke indi-
viduele oplossingen. Neem contact met 
ons op. Het C + P-team kijkt uit naar uw 
telefoontje of e-mail:
+49 (0)6465 919-350
smartlocker@cp.de

Sommigen houden van koud - met 
de juiste accessoires is dit mogelijk

C + P SmartLockers kunnen com-
plexe transacties afhandelen via de 
betaalfunctieDe optionele camera zorgt ervoor 

dat gebruikers zich van hun beste 
kant laten zien

C + P SmartLocker





Ons topmodel Prefino heeft het gewoon: de bijzondere uits-
traling die nodig is om overal een krachtige indruk te maken. Hij 
maakt steeds opnieuw indruk met zijn opliggende fronts, waar-
door de behuizing aan de voorkant niet zichtbaar is. Deze be-
huizing is bovendien elektrolytisch verzinkt en kan niet roesten. 
Je zou dus kunnen zeggen, dat Prefino de toverspreuk van de 
eeuwige jeugd heeft ontdekt. Hoewel hij er zo al stijlvol genoeg 
uitziet, kunt u het plaatje afmaken met een optioneel houtde-
cor. Met dubbele wanden voor meer stabiliteit en een aanslag-
demper tovert hij geroutineerd uitstekende sluiteigenschappen. 
Ook is hij met zijn ombouwhoogte van 1950 mm echt een van 
de grootsten. Gewoon een meester in zijn ‘vakken’.

De grote magiër: 
Prefino S 7000

Prefino heeft een opliggend front 
voor een bijzonder hoogwaardige 
uitstraling

C + P SmartLocker





Evolo met inliggend front voor 
individuele en aantrekkelijke 
kleurcontrasten

Wat talent betreft doet Evolo op geen enkele manier onder 
voor zijn meester. Bovendien is hij door extreem torsiebes-
tendige deuren en een speciaal profiel bijzonder stabiel en 
inbraakvrij. Voor een beginner op het gebied van slimme tove-
narij is hij bovendien extreem onafhankelijk: hij heeft bijvoor-
beeld een eigen ventilatiesysteem. Daarom voelt veelgebruikte 
werkkleding er zich heerlijk comfortabel in. De hoogwaardige 
moffellak beschermt hem tegen de invloeden van buitenaf, en 
dankzij de gemakkelijk te reinigen perforatie ziet hij er na in-
tensief gebruik nog steeds uit als op de eerste dag. Evolo is 
ook goed opgeleid in de omgang met cijfers. Met een uitstek-
ende prijs-kwaliteitverhouding speelt hij zijn sterke punten ten 
opzichte van andere systemen uit.

Een topleerling: 
Evolo S 3000

C + P SmartLocker
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Wat kan ik opbergen in mijn C+P SmartLocker?
In principe: wat u maar wilt. Meestal bergen onze klanten er 
materiaal in op dat een bepaalde waarde heeft, zoals laptops, 
tablets of hoogwaardig gereedschap. Maar ook werkkleding en 
sportartikelen kunnen er goed in worden bewaard.

Hoe groot zijn de kasten en lockers?
De kasten zijn meestal 1,95 m of 2,10 m hoog, 40 cm of 80 cm 
breed en 50 cm of 60 cm diep (afhankelijk van de serie). Voor de 
lockers kunt u kiezen uit de volgende deurhoogtes: XS (14,7 cm), 
S (22,2 cm), S/M (29,7 cm), M/S (35,7 cm), M (44,7 cm), L (59,7 
cm), XL (89,7 cm) en XXL (179,7 cm) (afhankelijk van de serie).

Waar moet ik op letten bij het aansluiten?
Per locker is ca. 1 watt stroom nodig, voor het display en de 
minicontroller ca. 100 watt. Deze werken standaard via 4G, wifi 
of LAN. Als er geen display is meegeleverd, hebt u een LAN-
netwerk (of optioneel 4G) nodig.

Hoe neem ik de SmartLocker in gebruik?
Heel eenvoudig met plug & play. Dat betekent: elektriciteit 
aansluiten, netwerk aansluiten, klaar. Voor de administratie van de 
kasten bieden wij trainingen op afstand voor uw medewerkers aan 
- maar we komen ook graag naar u toe als u dat wenst. Afhanke-
lijk van het contract kunt u voor allerlei vragen gebruik maken van 
onze first-level-support. En nu wordt het een beetje technisch, 
maar IT-kenners weten wat we bedoelen: Diverse IT-diensten 
kunnen als optie worden geboekt (API, integratie, UseCase met 
process-flow).

Hoe kunnen gebruikers de lockers bedienen?
Er zijn een aantal slimme opties: ofwel via een centraal in de kast 
geïntegreerd display, een 8-inch monitor, een QR-codelezer (en 
pincode) of via een gebruikersapp via de stationaire minicontrol-
ler. Wat u het beste bevalt.

Hoe is het gebruikersbeheer georganiseerd?
Ook hier heeft u comfortabele opties. Beheer is zeer eenvoud-
ig met behulp van cloudgebaseerde software die voldoet aan 
alle wettelijke vereisten (AVG/ISO 27001/PEN-test/Microsoft 
Azure-beveiligingsnormen). Bij het gebruik kunt u persoons-
gegevens importeren via bijvoorbeeld een csv-tekstbestand. 
Een on-demand interface die past bij uw wensen is ook mogelijk 
(bijvoorbeeld koppeling met een ERP-systeem).

Hoe worden C+P SmartLockers geleverd?
De kasten zijn, met uitzondering van buitensystemen, volledig 
voorgemonteerd en worden geleverd met een vrachtwagen van 
18 meter lang. Daarnaast helpen wij u graag verder als u speciale 
leveringswensen heeft. Neem gewoon contact met ons op en we 
zoeken samen naar de beste oplossing.  

Veelgestelde vragen over de  
C + P SmartLocker:
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Tot waar worden de kasten geleverd?
Standaard levering franco laadperron/tot op de stoeprand 
Eventueel kunt u ook andere contractuele afspraken met ons 
maken, wij passen ons dan aan uw wensen aan.

Wie monteert de kasten in mijn pand?
Wij verzorgen dat graag voor u. Kies in plaats van de standaard-
levering voor levering op gebruikslocatie en professionele mon-
tage door onze servicemedewerkers. De kastsystemen worden 
vervolgens door ons volledig opgezet en bekabeld en gebruiksk-
laar aan u overhandigd.

Wordt ik geïnformeerd over de levertijd?
Natuurlijk. We houden u op de hoogte wanneer uw nieuwe C+P 
SmartLockers binnenkomen. Uiteraard hebben we daarom uw 
juiste contactgegevens met afleveradres en e-mailadres nodig. 
Als er van uw kant iets tussenkomt, laat het ons weten en we 
vinden een alternatief.
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Heeft u interesse in onze C+P Smart-
Locker? Neem dan contact met ons op. 
Het C + P-team kijkt uit naar uw tele-
foontje of e-mail:
+49 (0)6465 919-350
smartlocker@cp.de

Al bijna 100 jaar bouwt C + P stalen kasten die zowel mooi als 
solide zijn voor professioneel gebruik. Ons uitgangspunt is hierbij 
altijd geweest om totaaloplossingen te bieden in plaats van losse 
elementen. Zo hebben we meer dan genoeg ervaring opgedaan 
om de volgende stap te zetten en kasten ook intelligent te maken. 
We hebben deze beslissing genomen omdat we de behoefte 
zagen van onze klanten om vervelende of omslachtige werkpro-
cessen te vereenvoudigen. Ook bij onze SmartLockers vinden wij 
het belangrijk om alles uit één hand aan te bieden. Niet alleen de 
kastsystemen komen van C + P, maar ook de bijbehorende soft-
ware en technische ondersteuning. Het materiaal dat we het liefst 
gebruiken, staal, is bijzonder duurzaam omdat het extreem robuust 
is en indien nodig kan worden gerecycled. En de beste productie-
kwaliteit made in Germany zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

Wat er moeiteloos uitziet,  
is gebaseerd op  
jarenlange ervaring.

Bij C + P ging het altijd al om het 
herdefiniëren van het begrip ‘pro-
fessionele kast’





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1 
35236 Breidenbach
Duitsland

T +49 (0)6465 919-350
smartlocker@cp.de
www.cp.de/smartlocker

Harry Houdini 
Goochelaar en ontsnappingskunstenaar

„My brain is the key

that sets me free.“


