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Visste du att
6 av 10 vill ha post och paket till trapphuset?

Smarta fastighetsboxar för framtidens leveranser



E-handeln ökar, paketen blir fler och kundens 
förväntningar stiger. Idag mellanlandar sju av tio 
e-handelsköp på olika utlämningsställen, troligen 
för att avhämtning anses som det mest prisvärda 
och tidsflexibla alternativet. Men redan 2022 
beräknas paketvolymen fördubblas och det kommer 
att kräva nya metoder och vanor.

Dubbla  
paketvolymer  
och stark  
efterfrågan  
kräver flexibla  
lösningar

Så, hur ser framtiden ut och vad vill kunden? 
En undersökning* visar att 58% ”i mycket stor 
utsträckning” eller ”i ganska stor utsträckning” vill 
ha sina beställda varor levererade till en låst box 
vid hemmet. En ökning med 38% sedan 2017.

Lösningen är myRENZbox, en serie smarta och 
flexibla fastighetsboxar med digitala namnskyltar 
för hem och kontor. Boxarna är modulbaserade och 
sätts samman efter behov – i sortimentet finns allt 
från postfack och paketboxar till kyl- och frysboxar 
för matleveranser.

Systemet är uppkopplat, elektroniskt och admi-
nistreras på distans – all nyckelhantering och alla 
besök för att byta namnskyltar försvinner.

*E-barometern 2018 av PostNord, Svensk Digital Handel och 
HUI Research
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Dubbelt så många paket
2022 beräknas paketvolymen 
fördubblas och det kommer att 
kräva nya metoder och vanor.

6 av 10 vill ha hemleverans
58% vill ha sina beställda varor 
levererade till en låst varubox vid 
hemmet.

58%



Leveranser utan  
mellanlandningar

Idag krävs det att mottagaren är hemma för att ta emot en leverans.  
Men när de flesta jobbar till klockan fem och sällan vill stanna hemma för 
ett paket, innebär det obekväm arbetstid för leverantörerna, vilket gör att 
tjänsten kostar extra. Därför passar uthämtning just nu bättre för alla.

Med myRENZbox fastighetsboxar i kontorskomplexet 
eller i flerfamiljshuset, kan leveranser ske oberoende 
av om mottagaren är på plats eller inte. Leverantö-
rerna undviker utkörning under de hektiska timmarna 
på dygnet och mottagaren behöver inte åka någon 
annanstans än hem för att plocka upp sitt paket.

myRENZbox-systemet är elektroniskt och uppkopplat 
– boxarna har digitala namnskyltar och öppnas med 
RFID-tag, kod eller app. När en användare identifie-
rar sig i centralenheten, öppnas aktuella boxar och 
leveransen kan enkelt lämnas eller hämtas.



Marknadsunika med integration för passersystem
myRENZbox-systemet är uppbyggt med öppet API och är fullständigt integrerat med flera passersystem. Och fler är på väg. 
All data sparas och hanteras i ett och samma system, vilket sparar tid, minskar administration och minimerar risken för fel. 
Ett öppet API förhindrar även att du blir låst till en leverantör när det kommer till andra fastighetslösningar utanför boxen.

Hög kvalitet 
Branschledande kvalitet 
med livslängd på över 
20 år.

Dolda kablar
Dolda kablar, minskar 
risken för åverkan.

Administration online
Hantera namnskyltar och 
tillträde till boxen online.

Digitala namnskyltar
Fabriksmonterad 
OLED-display med hög 
betraktningsvinkel.

Öppet API
Systemet kan integreras  
med t.ex. passersystem.

Självöppnande luckor
Tillgänglighetsanpassade  
och sjalvöppnande luckor. 

Montering plug and play
Finns tillgång till internet är 
det bara att montera och 
köra.

Flexibel konstruktion
Välj bland olika storlekar, 
funktioner och fasta moduler.

Förberedd för paketflöde
Förberedd för att både lämna 
och ta emot paket.



Sätt en smartare 
standard

Med myRENZbox-systemets elektroniska fastighetsboxar för post och paket kan  
leveranser ske dygnet runt. Oavsett om det är en distributör som ska lämna ett paket, 
en butik som ska lämna en matkasse eller en granne som ska låna ut en borrmaskin.

Leverans

Retur

1. Leverantören identifierar 
sig i myRENZbox centralenhet 
och lämnar paketet i boxen

2. En notifikation skickas till 
mottagaren om att paketet 
anlänt

3. Mottagaren identifierar sig 
i centralenheten – aktuella fack 
öppnas

1. Avsändaren identifierar sig  
i myRENZbox centralenhet och 
väljer en lämplig box för returen

2. En notifikation skickas till  
avtalad distributör om att 
paketet finns att hämta

3. Distributören identifierar sig 
i centralenheten – aktuella fack 
öppnas

* För att ta emot och sända paket med en distributör behöver ett avtal tecknas.

myRENZbox – bra för användaren



myRENZbox – bra för användaren

Fastighetsboxarna  
kan anpassas efter  
utrymme och behov

Ingen nyckelhantering  
och inga besök för att  

uppdatera namnskyltar

Säkra boxar för alla typer  
av leveranser (brev, paket,  

kyl- och frysvaror)

Vid integrering med 
passersystem administreras 
hela fastigheten i ett system

En modern lösning  
som förenklar vardagen 

för användarna

myRENZbox – bra för fastighetsägaren

En modern post- och  
paketlösning som  
förenklar vardagen

Kan skapa en engångskod  
till en vän som ska hämta 
något i fastighetsboxarna

Vet när leveransen anlänt 
(slipper vänta hemma eller stå 
i kö på ett utlämningsställe)
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Pakethantering dygnet runt. 
Behöver inte vara hemma 
för att ta emot leveranser

Enkelt att koppla  
in och att bygga ut  

vid behov



myRENZbox elektroniska  
fastighetsboxar
Intelligenta fastighetsboxar för post och paket är en säker och smidig leveranscentral i fastigheten – oavsett  
om det är postbudet, frakttjänsten, distributören, grannen eller vännen som ska hämta eller lämna något.  
Tillträdet hanteras på distans och systemet kan integreras med flera olika passersystem, vilket minimerar  
nyckeladministrationen. 

En flexibel fastighetsbox av högsta kvalitet med ett 
stort urval av kulörer – avskalad design och alla  
möjligheter till individuell anpassning. 

myRENZbox e-Line liggande

1070 mm*

847 mm**

* modell liggande

** modell kompakt

566 mm*

442 mm**

133,5 mm
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290 mm*

391 mm**



Inga dolda avgifter  
för att använda ett  
system du har köpt!  

Om du vill kan du  
teckna ett serviceavtal.

Med myRENZbox finns alla möjligheter till anpassning efter din 
fastighet. Det gäller inte bara färg utan även montering på vägg 
eller på stolpe. Du kan t o m få myRENZbox inbyggd i en vägg. 
Det flexibla modulsystemet gör att du aldrig är låst vid en lösning 
utan kan antingen utöka eller krympa efter behov.

myRENZbox e-Line stående

1070 mm 566 mm

263 mm

67
0–

12
02

 m
m

150 mm

För fullständiga mått se renzgroup.se



Mekaniska  
fastighetsboxar
För dig som föredrar en nyckelbaserad hantering av post och mindre paket i eller utanför fastigheten 
och som vill ha en lösning som är enkel för alla att använda. Varje lucka är upphängd separat, vilket 
underlättar vid reservdelsbyten. De mekaniska boxarna kan monteras på vägg, fristående stativ eller 
byggas in och finns i tre olika produktserier: Budget, Prima och Excellence.

Avskalad design, rundade hörn och konstruk-
tion av extra kraftig plåt. Fungerar lika bra 
inomhus som utomhus. Kan beställas med 
liggande eller stående fack och kan enkelt 
anpassas efter önskemål och behov.

1113 mm 566 mm
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145 mm

RENZ BudgetRENZ PrimaRENZ Excellence

RENZ Excellence

349 mm



RENZ Budget

Med tidlös design och smart konstruktion är Prima en av våra 
populäraste fastighetsboxar. Kan beställas med liggande eller 

stående fack och kan enkelt anpassas efter önskemål och behov.

* modell liggande
** modell kompakt
*** modell stående

1070 mm*

781 mm**

995 mm

995 mm

1070 mm***

566 mm

566 mm

407 mm*

521 mm

521 mm

120 mm

265 mm
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Bra kvalitet och trygg funktion till riktigt bra pris.  
Kan beställas med liggande eller stående fack med  
olika djup, antal boxar och i två standardkulörer.  
Namnmärkning sker på det vridbara postinkastet.

*modell liggande

**modell stående

För fullständiga mått se renzgroup.se

RENZ Prima

150 mm

290 mm

290 mm

150 mm

391 mm*

265 mm**





Mekanisk eller elektronisk 
post- och paketbox?
Alla fastighetsboxar i vårt utbud är kvalitetsprodukter med stora möjligheter till individuell anpassning.  
Ett första steg i valet av modell är att bestämma om boxen ska vara myRENZbox elektronisk eller mekanisk. 
Vi hjälper dig gärna på vägen. 

MEKANISKELEKTRONISK

Säker och diskret post- och pakethantering

Flexibel konstruktion med liggande, stående och 
kompakta moduler som sätts samman efter behov

Kvalitetsprodukt med stark plåt och  
hållbara detaljer – livslängd över 20 år

För inomhus- och utomhusbruk

Infästning och monteringslist

Miljölack i flera olika RAL-kulörer att välja mellan

Montering plug and play

Minimal underhålls- och förvaltningskostnad

Nyckelfri hantering – administration online

OLED-namnskyltar och digital styrenhet

Kan integreras med passersystem

Digital avi till mottagare vid paketleverans

Förberedd returhantering och för att skicka paket

För aktuella passersystem se: renzgroup.se



Färg, form och funktion  
på dina villkor

Det finns flera olika typer av RENZ mekansika och myRENZbox elektroniska fastighetsboxar och 
paketboxar att välja mellan, men anpassat blir alltid bäst. Därför kan du välja storlek, behandling, 
kulör och fördela fritt mellan postfack, paketboxar och kyl- och frysboxar. Vi hjälper såklart till. 
Systemet kan enkelt utökas successivt när det behövs.

Du kan välja 
bland 80 olika  

RAL-kulörer i blank, 
matt eller struktur och 
skapa en fastighetsbox 
som blir en accessoir 

i entrén.





Det lönar sig att  
välja hög kvalitet
Därför kostar det lite mer i inköp. Däremot är skillnaden ofta
utjämnad redan när boxen hänger på väggen och är i drift. 
Redan år 1 har du sparat både huvudvärk och pengar. Inga 
dolda kostnader för att använda ett system du har köpt.

Stryktålig plåt, modulbaserat, flexibelt, smart konstruktion, hållbara detaljer, system med öppet 
API, strategiskt placerade sladdar (inget krångel), snabbare och tillgängligare service. Installation 
och montering med infästning på monteringslist. 5 års garanti på boxar och 2 år på elektronik 
som standard. Elektronik och mekanik är testade motsvarande 35 års användning. 



Alla boxar
• Branschledande kvalitet med återvinning av spill

• Lång livslängd på plåtdetaljer och elektronik

• Smart konstruktion som underlättar underhåll  
 och service

• Enkel montering, plug & play

• Testade från fabrik innan leverans

myRENZbox E-Line
• Administreras på distans 
 (inga nycklar eller besök för at byta namnskyltar)

• Full integration mot passersystem – minimerar 
 administrationen 

• Inga synliga kablar

• Dörren öppnas automatiskt när boxen aktiveras

• Ger möjlighet till hemleveranser innan eller  
 efter rusningstrafik

• Minskar antalet bomkörningar



Vi gör skillnad  
på riktigt
Innovationer, förståelsen för människor och känslan för detaljer  
har tagit oss till en ledande position på den europeiska marknaden. 
Vi har 95 år i branschen och allt vi gör genomsyras av kvalitet  
– från tillverkning och produktutveckling till service, bemötande 
och leverans. Vi strävar efter att kunna erbjuda branschens bästa 
produkter och service. Vi har ett annorlunda arbetssätt som gör  
mer nytta för våra kunder.

RENZ är störst i Europa på post- och paketboxar med elektroniska 
lösningar. Ca 800 anställda och 5 egna fabriker i Europa med en  
omsättning på knappt 1 mdr SEK.



Alla större projekt, där det inte går 
att använde någon av våra många 
standardintegrationer, börjar med 
en workshop innan vi skickar offert

Vi vill förstå innan vi föreslår. Vi utgår från 
standard och anpassar. När vi får nysta  
i behov, sätta oss in i flöden och användar- 
upplevelser, kan vi föreslå långsiktiga  
lösningar som gör skillnad på riktigt.

Service Mini – Uppdatering  
av mjukvara och databas på 
distans

Service Bas – Uppdatering 
av mjukvara och databas, 
tillsyn och planerad service.

Service Plus – Uppdatering 
av mjukvara och databas.  
Tillsyn och service av hård- 
vara och elektronik, fria  
reservdelar, prioriterad  
tillgång vid skador och fel.

Våra servicepaket

Kontakta oss

info@renzgroup.se

Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping 
036 - 12 85 00

renzgroup.se




