COMPACTE
MAAR RUIME
INDIVIDUELE
OPSLAGUNIT
VOOR JOUW
BOUWPLAATS
INHOUD VERZEKERD TOT € 2.500,-

SLECH
TS
€ 59,PER W
EEK

BOUWLOCKER
COMPACT EN RUIM
ER IS STEEDS MINDER OPSLAGRUIMTE OP DE
BOUWPLAATS
De ruimte die er wel is, wordt vaak inefficiënt gevuld. Veel tijd en energie gaat
verloren met het verplaatsen van mens en materieel. Diefstal van gereedschap en
materialen komt steeds vaker voor. De Bouwlocker is hiervoor de ideale oplossing.
Begin vandaag met het creëren van flexibiliteit, veiligheid en orde op je bouwplaats.
De Bouwlocker kan worden verplaatst naar de verdieping waar gewerkt wordt.
Vakmannen verslepen hun kruiwagen vol gereedschap niet meer van en naar hun
bus maar slaan deze op in de Bouwlocker. Dat vermindert transportbewegingen op
de bouwplaats én het bekende “fileprobleem” voor de bouwlift.

Bouwlift

BOUWLOCKER MAATVOERING
Met een breedte van 760 mm, een hoogte van
1.066 mm en een diepte van 1.770 mm heeft
de Bouwlocker een ideale maatvoering. Hij biedt
plaats aan een afsluitbare kruiwagen en past – per
2 gestapeld op een pompwagen – precies in de
bouwlift.
De Bouwlocker is verticaal stapelbaar.

Oprij-plaat t.b.v. kruiwagen
Pompwagen- en heftruckproof
Kruiwagen

BEDIENING VIA EEN APP
De oerdegelijke constructie is gemaakt van robuust plaatstaal en voorzien van een gecertificeerd slot wat werkt via je telefoon,
met een eigen app. Via deze app kan je de Bouwlocker ontgrendelen. De Bouwlocker werkt via Bluetooth. De Bouwlocker voldoet
aan de criteria van verzekeraars; de inhoud is verzekerd tot € 2.500 in geval van inbraak.

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN DE BOUWLOCKER ZIJN:
•
•
•
•

Minder transportbewegingen naar en op de bouwplaats
Verhoging van productiviteit en minder verspilling van energie en tijd
Efficiëntere invulling van ruimte op de bouwplaats
Beveiligde en verzekerde opslag op de bouwplaats (tot € 2.500,- in geval van inbraak)
De Bouwlocker kost € 59,- per week, per Bouwlocker.
Dit is exclusief transport en logistiek. Totaalprijs op aanvraag.
Vraag je Raab Karcher contactpersoon om meer informatie.
www.leanworks.nl

