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03C + P SmartLocker

Sezamie, otwórz się!

Świat, w którym klucze nie mają znaczenia. Skrytka, która otwi-
era się dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. Obiekty, które 
jutro pojawią się za innymi drzwiami niż wczoraj. To, co wyglą-
da jak czary, jest w rzeczywistości – jak w przypadku każdego 
pokazu na scenie – wyrafinowaną techniką. W jednym punkcie 
umiejętności naszych skrytek SmartLocker różnią się jednak od 
typowych sztuczek: ich celem nie jest zaskoczenie i rozrywka. 
Służą one do usprawnienia i ułatwienia procesów roboczych 
w przedsiębiorstwie. Aby nasi klienci oszczędzili czas, miejsce 
i pieniądze. Aby pracownicy mogli się skupić na swoich zada-
niach. A także, aby szafki nie były tylko pasywnym miejscem 
przechowywania, ale stały się też aktywnym elementem orga-
nizacji pracy. Ale odrobinę zabawy także nie zaszkodzi, prawda? 
Kurtyna w górę dla nowych skrytek C + P SmartLocker…



Ponad 150 milionów
możliwości
Nie ma Twojej ulubionej konfiguracji?  
Brakuje Twojego ulubionego koloru? Chętnie wszystko 
Ci zapewnimy. Zespół C + P czeka na Twój telefon: 
+49 (0)6465 919-350
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Model Wielkość 
skrytki

Wysokość drzwi-

czek w mm

Liczba

Wyświetlacz z przodu – element jednoczęściowy

S 222 6

Wyświetlacz M 297 1

Wyświetlacz z przodu – element dwuczęściowy

XL 897 2

S 222 6

Wyświetlacz M 297 1

01

XS 147 12

S 222 8

02

S/M 297 6

M/S 357 5

03

P 447 4

L 597 3

04

XL 897 2

XXL 1 797 1

05

M/S 357 10

06

P 447 8

07

L 597 6

08

XS 147 16

S/M 297 4

09

XL 897 2

P 447 2

XS 147 6

Szary jasny

RAL 7035

Srebrny alumin-

iowy

RAL 9006

Szary stalowy

RAL 0005000

Szary antracy-

towy

RAL 7016

Niebieski inten-

sywny

RAL 2702029

Błękitny pop-

ielaty

RAL 5023

Niebieski ar-
chitektoniczny
RAL 2406015

Turkusowy 

morski

RAL 5021

Turkusowy jasny

RAL 6027

Seledynowy 

średni

RAL 6019

Zielony liliowy

RAL 1109020

Biały drogowy

RAL 9016

Biały perłowy

RAL 1013

Zielony cy-

trynowy

RAL 0959030

Żółty dynam-

iczny

RAL 0959059

Żółty pełny

RAL 0808060

Różowy jasny

RAL 3015

Różowy ciemny

RAL 3014

Dekory Pełny rdzeń z miękką 
krawędzią, czarny, 13 mm (laminat 
wysokociśnieniowy)

Jesion sen

VK 031

Dąb Serene

VK 032

Czarny

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

Biały

VK 001

Wybór koloruPodział przestrzeni

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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Zawsze czas na pokaz: 
skrytka C + P SmartLocker 
opowiada o swoim życiu

Fokuspokus:
skrytki C + P SmartLocker 
są ultrawydajne.

Flex-Hex:
skrytki C + P SmartLocker są 
wyjątkowo elastyczne.

Apprakadabra:
skrytki C + P SmartLocker są  
niezwykle wszechstronne.

Simsalabim: 
skrytki C + P SmartLocker są 
dokładnie przemyślane.

Wielki magik: 
Prefino S 7000

Za tym, co wygląda na łatwe, 
stoi wieloletnie doświadczenie.

Wzorowy uczeń: 
Evolo S 3000

Najczęściej zadawane pytania 
na temat skrytek C + P SmartLocker

Bis:
dla wszystkich, którzy
chcą jeszcze więcej.

C + P SmartLockerC + P SmartLocker



C + P SmartLocker

Cześć, nazywam się Prefino. A dokładniej S 7000. Pracuję w 
firmie zajmującej się nieruchomościami, która zatrudnia 200 pra-
cowników i obsługuje 150 obiektów w Berlinie i okolicy. Interesy 
idą dobrze. I mogę powiedzieć, że mam w tym swój skromny ud-
ział. Chcesz wiedzieć, w jaki sposób? Oto mały wycinek mojego 
wczorajszego dnia (całość by się tutaj nie zmieściła).

Zawsze czas na pokaz: 
skrytka C + P SmartLocker 
opowiada o swojej pracy.

Świt. Zbliża się ekipa sprzątająca. Wydaję pani L. nowoczesny 
odkurzacz przemysłowy ze skrytki 75. Info od szefa – oni nie 
mają pojęcia, jak drogie są te rzeczy. Ostatni model wyparował 
kiedyś z szafki, zanim tutaj trafiłem. Teraz już coś takiego się 
nie zdarzy. Mam jeszcze inne skrytki XXL, np. nr 68. Kierownik 
sprzedaży zawsze zamawia do niej kije golfowe do testowania. A 
potem od razu je zwraca, bo źle leżą w ręce.

Pracownicy działu awaryjnego przychodzą z nocnej zmiany. 
Chowam ich narzędzia do skrytek 80–90. Pan W. wpisuje na 
moim terminalu, że szlifierka kątowa w skrytce 83 jest uszko-
dzona. Natychmiast blokuję skrytkę i wysyłam wiadomość do 
zarządcy obiektu. Pracownikowi porannej zmiany wydam sprawne 
narzędzie zastępcze. Brakuje wiertarki ze skrytki 81. Pan P. jest 
bardzo zapominalski. Blokuję mu wyjście z budynku, to mu przy-
wróci pamięć.

04:58

06:03



Mimo że skrytki C + P SmartLocker 
pojawiły się dopiero niedawno, trud-
no sobie wyobrazić pracę bez nich.

Przychodzą pierwsi pracownicy biurowi. Każdemu wydaję grati-
sową kanapkę ze skrytki 32. Ale tylko między godz. 8:45 a 9:00, 
potem mogę otworzyć skrytkę tylko dla kucharki na stołówce. 
Zabierze ona pozostałe kanapki, żeby sprzedać je w ciągu dnia. 
Zastanawiasz się, o co chodzi? No cóż, to był pomysł motywacy-
jny kierowniczki działu kadr, ponieważ ludzie często spóźniali się 
do pracy. Marchewka zamiast kija. Całkiem nieźle zadziałało.

Teraz zaczyna się czas na wydawanie tabletów. Odkąd zaczęła 
się pandemia, 
każdego dnia prawie połowa pracowników pracuje zdalnie. Oczy-
wiście zawsze są to inni ludzie, aby było sprawiedliwie. W domu 
używają swojego własnego sprzętu. Dzięki temu szef ma w użyciu 
tylko połowę firmowych laptopów. A druga połowa jest w szafk-
ach. Ich przekazywaniem zarządzam oczywiście ja, w skrytkach 
od 1 do 30, przypisując laptopy różnym osobom.

08:42

09:11

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

Dziś jest naprawdę pracowity dzień, wiele kluczy i dokumentów 
wędruje przez moje skrytki. Co za ironia: ja sam nie potrzebuję 
kluczy, ale muszę ciągle jakichś pilnować. Oczywiście robię to z 
największą starannością. Żadnej z moich skrytek nie da się ot-
worzyć siłą, ponieważ nie ma jak zahaczyć narzędzi do wyłamy-
wania. Nie ma także dostępnego z zewnątrz zamka. Do tego mam 
bardzo czujną kamerę i mogę naskarżyć za pomocą komunikatu 
ostrzegawczego.

Pan B. przychodzi na spotkanie. To bardzo ważny klient, który 
kupił już nasze dwa najdroższe obiekty komercyjne. Ma za-
rezerwowaną swoją własną skrytkę (nr 77), gdzie może odłożyć 
płaszcz, a także parasol, który zabiera ze sobą przy każdej 
pogodzie. Zawsze ma w kieszeniach ważne rzeczy i nie ufa żadnej 
garderobie. Tym razem nie pamięta swojego PIN-u. Jako alter-
natywę proponuję mu otwarcie skrytki przez aplikację. Raz, dwa, 
gotowe. Bardzo mu się to podoba.

Spotkanie było chyba udane, w każdym razie przyszedł szef i 
otworzył skrytkę 45. Dzięki chłodzeniu jest ona ustawiona na 
temperaturę dokładnie -11°C i przechowuje 20 opakowań lodów 
po 500 ml z małej, ekskluzywnej manufaktury. Taką temperaturę 
stosują też lodziarnie, aby ich lody były zimne, ale jednocześnie 
miały kremową konsystencję i były gotowe do spożycia. Każdy 
otrzymał swoją porcję. Szef jest w wielkodusznym nastroju, bo 
osiągnął sukces. Skrytka 46 także jest chłodzona i pracownicy 
mogą w niej przechowywać specjalne leki.

11:37

13:04

14:22

15:49
A to coś niespodziewanego! Jakiś typek, którego nie znam, 
przymierza się łomem do drzwi skrytki 93. Nie powinien był tego 
robić. Natychmiast odpowiadam kontruderzeniem i wysyłam ko-
munikat alarmowy do administratora, to chłop jak szafa i do tego 
bardzo szybki. W ciągu 27 sekund jest na miejscu i chwyta intruza 
za szyję. Ten już nieźle się spocił, ponieważ wyłamał sobie zęby 
na mojej stali – nagrałem go też na wideo.



Pracownicy z sąsiedniego biura kończą pracę i zabierają swoje 
rzeczy z moich skrytek od 100 do 120. Szef pozwolił im na grzec-
znościowe korzystanie ze skrytek. Dla dobra relacji. Nie korzysta-
ją z nich jednak za darmo, lecz za opłatą. Przy każdym otwarciu 
skrytki pobieram jeden euro z konta drugiej firmy i przelewam na 
nasze. Dzięki temu skrytki zamortyzowały się już po kilku miesią-
cach, a w kolejnych przynoszą nawet zyski.

Akurat na koniec dnia pracy następuje awaria prądu w budynku, 
a na miejscu jest jeszcze kilka osób, które zostawiły u mnie swoje 
rzeczy. Ale to akurat jedno z moich najłatwiejszych zadań. Tech-
nik instalacji wewnętrznych pojawia się ze specjalnym narzędziem 
i drabiną i obsługuje mechanizm na moim dachu. Wszystkie skryt-
ki w wybranym rzędzie otwierają się naraz i udostępniają swoją 
cenną zawartość. To jedna z moich ekskluzywnych sztuczek, jeśli 
mogę tak powiedzieć.

17:30

18:15

Tyle wystarczy na początek. Mam nadzieję, że z grubsza wiado-
mo już teraz, co potrafią skrytki C + P SmartLocker. Na kole-
jnych stronach przedstawiamy szczegóły.

Wygląda jak szafa ścienna, ale jest 
aktywnym elementem każdego 
przedsiębiorstwa

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

Magiczna 7 – przegląd zalet: 

 + Redukcja kosztów: nie ma konieczności przygotowania indywidualnej skrytki dla każdego pracownika

 + Produktywność: brak typowych problemów związanych z utratą kluczy itp.

 + Oszczędność czasu: brak skomplikowanych i rozpraszających sytuacji związanych z przekazywaniem rzeczy

 + Wsparcie: szafki podejmują inteligentne decyzje, które ułatwiają pracę

 + Łatwa pielęgnacja: proste i szybkie czyszczenie dzięki specjalnym powierzchniom

 + Źródło dochodów: dzięki funkcji opłat/wynajmu skrytki mogą zarabiać

 + Kompatybilność: skrytki C + P SmartLocker można podłączyć do różnych sieci

Fokuspokus:

skrytki  

C + P SmartLocker

są ultrawydajne.

Czas to pieniądz. A zbyt dużo jednego i drugiego nadal marnuje 
się na rzeczy, z których można by zrezygnować. Na przykład 
przekazywanie tabletów czy innych urządzeń technicznych pra-
cownikom. Albo wymianę zamka, ponieważ ktoś zgubił klucz. Czy 
też przekazanie pracownikowi uszkodzonego narzędzia, w wyniku 
czego nie może on pracować. Albo konserwację mechanicznego 
systemu skrytek, ponieważ niektóre zamki uległy zużyciu z powo-
du częstego używania. Przykłady można wymieniać bez końca. 
Wszystkie punkty łączy jedno: ze skrytkami C + P SmartLocker 
coś takiego by się nie zdarzyło.

W przeciwieństwie do innych szafek 
C + P SmartLocker nigdy się nie nudzi

Gdzie są narzędzia? Idealnie 
schowane: skrytki SmartLocker w 
fabrykach, warsztatach itp.
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Flex-Hex:

skrytki C + P SmartLocker 

są wyjątkowo elastyczne.

Magiczna 7 – przegląd zalet:

 + Oszczędność miejsca: ponieważ nie potrzeba osobnych skrytek dla każdego pracownika

 + Indywidualność: możliwość skonfigurowania zgodnie z potrzebami dzięki systemowi modułowemu

 + Uniwersalność: szafki i moduły są dostępne w dwóch wariantach głębokości

 + Wygoda: szafki można ustawić obok siebie, tworząc szafę ścienną

 + Zastosowania: do pomieszczeń socjalnych, przekazywania przedmiotów bez kontaktu, poczty 
pracowniczej, jako punkt spotkań…

 + Wzornictwo: wiele możliwości indywidualizacji, atrakcyjny element w pomieszczeniu

 + Możliwość rozbudowy: oprócz skrytek SmartLocker oferujemy także inne znakomite rozwiązania 
do pomieszczeń

Kto ma 100 pracowników, ten potrzebuje 100 skrytek, prawda? 
Nie. Pracownik, który akurat jest u klienta, na urlopie, na zwolnie-
niu czy pracuje zdalnie, nie potrzebuje skrytki. Rozwiązanie C + P 
SmartLocker umożliwia używanie tylko tylu skrytek, ilu pracown-
ików jest w budynku w tym samym czasie. Mogą to być inne 
osoby każdego dnia, ponieważ skrytki można jednym ruchem 
przeprogramować, siedząc przy biurku. Nazywamy to elastyc-
znym wykorzystaniem. Niezwykle elastyczne są także możliwości 
konfiguracji poszczególnych skrytek. XS, XXL czy coś pomiędzy – 
tylko firma C + P umożliwia stworzenie indywidualnej kombinacji. 

Dziś skrytka jest moja, jutro Twoja: 
skrytki C + P SmartLocker są 
dostępne dla wszystkich

Zajmują tylko tyle miejsca, ile 
muszą: skrytki SmartLocker w szpi-
talach, gabinetach lekarskich itp.

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

Apprakadabra:

skrytki C + P SmartLocker

są niezwykle  

wszechstronne.

Wyrazisty akcent na każdej 
wystawie: skrytki SmartLocker w 
muzeach, na targach itp.

Kluczem do nich jest brak klucza. Nie ma czego zgubić ani prze-
kazywać sobie z rąk do rąk. Zamiast tego istnieją różne możliwoś-
ci dostępu, np. przez aplikację, PIN lub transponder RFID, które 
mają tylko te osoby, które mogą korzystać ze skrytki. Dzięki temu 
także same skrytki są w dobrym stanie, ponieważ każdy dostęp 
do nich może zostać prześledzony. A w razie użycia siły adminis-
trator otrzymuje odpowiednie powiadomienie. Dochodzi do tego 
wytrzymałość naszej stali oraz zabezpieczenie przed kradzieżą, 
bez „słabych punktów” dostępnych z zewnątrz. Ponadto na ży-
czenie możemy wyposażyć skrytki C + P SmartLocker w kamerę 
na dachu szafy.

Ekran umożliwia otwarcie skrytki i 
wyświetlanie informacji

Magiczna 7 – przegląd zalet:

 + Dostęp: brak kluczy, które mogłyby zostać użyte przez nieuprawnione osoby

 + Identyfikowalność: możliwość dokładnego prześledzenia w czasie i ustalenia osób, które  
otwierały skrytki

 + Jakość materiałów: niezwykle trwała stal, która wytrzyma także silne ataki

 + Konstrukcja: brak możliwości zaczepienia narzędzia w celu otwarcia skrytki siłą

 + Komunikacja: skrytki C + P SmartLocker mogą wysyłać komunikaty ostrzegawcze do administratora

 + Odporność na pogodę: wariant zewnętrzny jest odporny na działanie promieni UV i wodoszczelny

 + Monitoring wideo: na życzenie z kamerą monitoringu na dachu



C + P SmartLocker





C + P SmartLocker

Przy okazji uczą dzieci liczenia: 
skrytki SmartLocker w szkołach, 
przedszkolach itp.

Mechanizm otwierania awaryjnego 
znajduje się w dobrze ukrytym 
miejscu na dachu

Magiczna 7 – przegląd zalet:

 + Niezależność: także w razie awarii prądu drzwi można otworzyć

 + Płynne działanie: brak kluczy zwiększa trwałość zamków

 + Funkcjonalność: szafka działa, jak należy – dzięki intuicyjnemu, przyjaznemu menu

 + Pełen serwis: w C + P oferujemy wszystko z jednego źródła: szafki, oprogramowanie,  
wsparcie techniczne

 + Doświadczenie: 100 lat doświadczenia w dziedzinie szafek stalowych widać także w naszych  
skrytkach SmartLocker

 + Logistyka: dzięki naszej sieci połączeń w całej Europie jesteśmy dostępni dla wszystkich  
naszych klientów

 + Made in Germany: to więcej niż tylko określenie pochodzenia – to synonim jakości

Inteligentna osoba ma zawsze plan B i jest przygotowana na 
niespodzianki. Na przykład awarie prądu: nawet jeżeli dookoła 
nic nie działa, skrytka C + P SmartLocker zawsze pozwala na 
mechaniczne otwarcie awaryjne, co umożliwia wyjęcie ważnych 
przedmiotów. A ponieważ poza tym wszystko działa elektron-
icznie, nie ma problemu ze zużyciem zamków, co znacząco 
przyczynia się do trwałości skrytek. Czarodziejska sztuczka jest 
bowiem idealna tylko wtedy, gdy można ją wielokrotnie powtar-
zać. Nasze szafki są także dobrze przygotowane na pracowników 
międzynarodowych: menu jest wielojęzyczne.

Simsalabim:

skrytki  

C + P SmartLocker

są dokładnie przemyślane.



C + P SmartLocker

Pogoda może robić, co chce: 
wyposażenie specjalne szafek 
stojących na zewnątrz

Outdoor C + P SmartLocker:

 + obudowa z lakierowaniem odpornym na działanie promieni UV

 + cała szafka pokryta specjalnym laminatem wysokociśnieniowym

 + cokół ze stali szlachetnej (nielakierowanej)

 + konstrukcja dachu ze specjalnego laminatu wysokociśnieniowego, z każdej strony wystająca 
krawędź z frezowanym rowkiem 

 + Wszystkie skrytki są wodoszczelne dzięki krawędzi ociekowej ze stali szlachetnej 

Opisy na wcześniejszych stronach absolutnie nie wyczerpały 
jeszcze wszystkich sztuczek, jakie potrafią nasze szafy. Jedną 
z nich jest na przykład spektakularna skuteczność na dworze. 
Skrytki C + P SmartLocker są także dostępne w odpornej na 
warunki atmosferyczne wersji specjalnej do użycia na zewnątrz. 
Można je także wyposażyć w zaawansowaną kamerę na dachu, 
która niezawodnie rejestruje wszystkie wydarzenia z przodu szafy. 
Te opcje rozszerzają paletę naszych możliwości. Jak sprawdzić, 
czy kasa się zgadza, albo trochę się schłodzić? Oferujemy zarów-
no funkcję opłat, jak i chłodzenia. Jesteśmy tak samo otwarci na 
specjalne życzenia klientów, jak skrytka C + P SmartLocker po 
prawidłowym uwierzytelnieniu.

Opcjonalne dodatki:

 + Funkcja chłodzenia (wymagana lodówka)

 + Kamera wideo (na dachu szafy)

 + Funkcja opłat (np. w szafce z przekąskami)

 + Wynajem skrytek (np. dla sąsiedniego biura)

 + Wyposażenie zewnętrzne (laminat wysokociśnieniowy, 
krawędź ociekowa ze stali szlachetnej)

Bis:

dla wszystkich, którzy

chcą jeszcze więcej.
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Opcjonalna kamera pozwala 
użytkownikom pokazać się z ich 
najlepszej strony

Za pomocą funkcji opłat skrytki C + P 
SmartLocker umożliwiają prowadzenie 
kompleksowych rozliczeń

Niektórzy lubią zimno – odpowied-
nie wyposażenie może im pomóc

Masz inne wymagania wobec swojego 
przyszłego systemu skrytek, które nie 
zostały tutaj przedstawione? Projektu-
jemy także rozwiązania indywidualne. 
Zapraszamy do kontaktu. Zespół C + P 
czeka na Twój telefon lub e-mail:
+49 (0)6465 919-350
smartlocker@cp.de
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Nasz flagowy model Prefino ma wyjątkową charyzmę, dzię-
ki której w każdym miejscu robi ogromne wrażenie. Efekt ten 
podkreśla nakładany front, co sprawia, że z przodu nie widać 
obudowy. Dodatkowo obudowa jest cynkowana elektrolity-
cznie, dzięki czemu nie jest podatna na rdzewienie. Można 
powiedzieć, że Prefino odkrył sekret wiecznej młodości. Mimo 
że wygląda dostatecznie elegancko, jego prezencję można 
dodatkowo uszlachetnić opcjonalnym, drewnopodobnym de-
korem. Dzięki zwiększającym stabilność podwójnym ściankom 
oraz amortyzatorom skrytki znakomicie pełnią swoją funkcję. 
Także biorąc pod uwagę wysokość korpusu Prefino, czyli 1950 
mm, jest on naprawdę jednym z największych. Po prostu mistrz 
w swoim fachu.

Wielki magik: 
Prefino S 7000

Prefino z nakładanym frontem 
wygląda wyjątkowo atrakcyjnie
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Wzorowy uczeń: 
Evolo S 3000

Evolo jest równie utalentowany jak jego mistrz. Dzięki niezwykle 
odpornym na skręcanie drzwiom i specjalnemu profilowi jest 
wyjątkowo stabilny i odporny na włamanie. Jak na nowicjusza w 
sztuce czarowania jest niezwykle samodzielny i ma na przykład 
własny system wentylacji. Dlatego intensywnie użytkowana 
odzież robocza znakomicie się w nim czuje. Wysokiej jakości 
wypalana powłoka chroni go przed wpływem złych mocy, a 
dzięki łatwemu w czyszczeniu systemowi nawierceń znakomicie 
sprawdza się także w sytuacjach, w których musi błyszczeć. 
Evolo jest także znakomicie wykształcony w dziedzinie liczb. 
Jego znakomity stosunek ceny do jakości stanowi olbrzymią 
przewagę nad innymi systemami.

Evolo z chowanym frontem oferuje 
indywidualne, atrakcyjne kontrasty 
kolorystyczne
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Do jakiego miejsca szafy są dostarczane?
Standardowo do rampy / na chodnik przed siedzibą klienta. Opc-
jonalnie możliwe jest dokonanie z nami innych ustaleń umownych, 
dostosujemy się do potrzeb klienta.

Kto ustawi szafy w moich pomieszczeniach?
Chętnie wykonamy montaż. W tym celu zamiast dostawy stan-
dardowej wystarczy wybrać dostawę do miejsca użycia i fachowy 
montaż przez naszych pracowników serwisu. Systemy szaf 
zostaną wówczas przez nas w całości ustawione, okablowane i 
pozostawione klientowi w stanie umożliwiającym bezpośrednie 
użycie.

Czy otrzymam informację o terminie dostawy?
Oczywiście. Na bieżąco informujemy klientów o tym, kiedy ich 
nowe skrytki C + P SmartLocker do nich dotrą. W tym celu 
potrzebujemy oczywiście prawidłowych danych kontaktowych 
z adresem dostawy i adresem e-mail. Nawet jeżeli po stronie 
klienta nastąpią utrudnienia – wystarczy nas poinformować, a my 
znajdziemy alternatywę.
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Najczęściej zadawane pytania na 
temat skrytek C + P SmartLocker:

Co mogę przechowywać w skrytce C + P SmartLocker?
Zasadniczo: wszystko, co chcesz. Z reguły nasi klienci przechowu-
ją w skrytkach przedmioty, które stanowią jakąś wartość, np. lap-
topy, tablety czy cenne narzędzia. W skrytkach przechowywana 
jest także odzież robocza i artykuły sportowe.

Jak duże są szafy i skrytki?
Szafy mają z reguły wysokość 1,95 m lub 2,10 m, grubość 40 cm 
lub 80 cm i głębokość 50 cm lub 60 cm (w zależności od serii). W 
przypadku skrytek do wyboru są następujące wysokości drzwi: 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) i XXL (179,7 cm) (w zależności od serii).

O czym należy pamiętać przy podłączaniu do prądu?
Na każdą skrytkę potrzeba ok. 1 W, wyświetlacze i ministerowniki 
potrzebują ok. 100 W. Te ostatnie standardowo korzystają z sieci 
4G, WIFI lub LAN. Jeżeli szafki nie są wyposażone w wyświetlacz, 
potrzebna jest sieć LAN (lub opcjonalnie 4G).

Jak mogę podłączyć skrytki SmartLocker?
Bardzo prosto, za pomocą technologii plug and play. Oznacza to, 
że wystarczy włączyć prąd, podłączyć urządzenie do sieci i got-
owe. W celu zarządzania szafami oferujemy szkolenia zdalne dla 
pracowników klienta – na życzenie możemy także przyjechać na 
miejsce. W zależności od umowy w razie wszelkiego rodzaju pytań 
użytkownik może skorzystać ze wsparcia pierwszego poziomu. A 
teraz szczegóły techniczne, ale informatycy będą wiedzieli, o co 
chodzi: Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia różnych usług 
informatycznych (API, integracja, przypadki użycia z przepływem 
zdarzeń).

Jak użytkownicy mogą obsługiwać skrytki:
Istnieją różne inteligentne możliwości: albo poprzez zintegrowany 
z szafą wyświetlacz, 8-calowy monitor, czytnik kodów QR (i kod 
PIN) albo za pomocą odpowiedniej aplikacji na stacjonarnym 
ministerowniku. Co komu najbardziej pasuje.

Jak jest zorganizowane zarządzanie użytkownikami?
Także tutaj dostępne są wygodne opcje. Zarządzanie działa w 
oparciu o oprogramowanie w chmurze, które spełnia wszyst-
kie wymogi prawne (RODO / ISO 27001 / test PEN / standardy 
bezpieczeństwa Microsoft Azure). Przykładowo istnieje możliwość 
importu danych osobowych za pomocą pliku tekstowego CSV. 
Możliwe jest także utworzenie odpowiedniego interfejsu on-de-
mand (np. podłączenie do systemu ERP).

Jak dostarczane są skrytki C + P SmartLocker?
Oprócz systemów zewnętrznych szafy są dostarczane 18-metrową 
ciężarówką w formie całkowicie zmontowanej. Chętnie realizuje-
my także życzenia specjalne związane z dostawą. Zapraszamy do 
kontaktu – razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.  
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W C + P zawsze staraliśmy się na 
nowo zdefiniować określenie „pro-
fesjonalna szafa”

Za tym, co wygląda  
na łatwe, stoi  
wieloletnie doświadczenie.

Od ponad 100 lat firma C + P buduje zarówno atrakcyjne wizual-
nie, jak i solidne szafy stalowe do profesjonalnych zastosowań. 
Od zawsze naszą zasadą było oferowanie nie pojedynczych ele-
mentów, lecz kompleksowych rozwiązań. Dzięki temu zgromad-
ziliśmy ogromne doświadczenie, aby móc wykonać kolejny krok 
i stworzyć inteligentne szafy. Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ 
widzieliśmy u naszych klientów potrzebę, aby uprościć uciążliwe 
i czasochłonne procesy robocze. Także w przypadku naszych 
skrytek SmartLocker ważne jest dla nas, aby oferować wszystko 
z jednego źródła. Dlatego C + P oferuje nie tylko same systemy 
szaf, ale także odpowiednie oprogramowanie i wsparcie tech-
niczne. Preferowany przez nas materiał, jakim jest stal, znakomi-
cie odzwierciedla ideę zrównoważonego rozwoju, ponieważ jest 
niezwykle trwały i umożliwia recykling. A bezawaryjne działanie 
zapewnia najlepsza jakość produkcji made in Germany.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych skryt-
kach C + P SmartLocker? Skontaktuj się z 
nami. Zespół C + P czeka na Twój telefon 
lub e-mail:
+49 (0)6465 919-350
smartlocker@cp.de





„My brain is the key

that sets me free.”

Harry Houdini 
Magik i iluzjonista

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

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


