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Intelligent beröringsfritt system för butiker med e-handel 

myRENZbox CollectBox erbjuder butiker möjligheten att hantera utlämning av beställda produkter på ett sätt som 

uppfyller kraven om socialdistansering. CollectBox skapar förutsättningar för en säker och personaloptimerad     

hantering av beställda försändelser med uthämtning i butik. Kunden slipper stå i kö för att hämta ut sina beställda 

varor. Systemet frigör tid för personalen att serva kunderna mer tidseffektivt. Endast behöriga personer får tillgång till 

uthämtning via CollectBox. Med ett modernt CollectBox system, som är beröringsfritt och kan öppnas utan direkt 

handberöring, kommer kundnöjdheten att öka. 

 Enkel installation.  

 Byggd i Europa med       

välkänt tyskt                 

kvalitetstänkande. 

 Stålkonstruktion med     

detaljer i rostfritt och    

aluminium. 

 Samtliga detaljer                

styckeslackeras i            

valfri RAL-kulör. 

 Högblank, matt eller          

strukturlack. 

 Integrerad centralenhet 

och taggläsare samt     

kodläsare. 

 Notifiering via e-mail. 

 Central administration    

via ett modernt           

webbgränssnitt. 

 Kan integreras mot andra         

applikationer. 

 Kan placeras fristående. 

 Har justerbara fötter. 

 Utomhusbruk, under tak 

samt skyddad miljö. 
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Grundmoduler Tilläggsmoduler 

Konceptet myRENZbox CollectBox ger möjligheter till konfigurationer som passar de flesta verksamheter.  

CollectBox finns i ett flertal olika varianter för att kunna tillgodose olika önskemål om lösningar. Det finns ett 80-tal 

RAL-kulörer att välja på där vit eller grå är standard, övriga mot ett pristillägg. CollectBox går även att få förberedd 

för egen foliering. Här finns möjligheter att uppfylla önskemål om en design enligt den egna grafiska profilen.   



RENZ
Vi har satt samman tre färdiga system av myRENZbox CollectBox. Vi tror att dessa tre konfigurationer kan passa in 

för de flesta verksamheter. Givetvis går det att komplettera systemen med fler tilläggsmoduler i efterhand, om det  

visar sig att behovet finns. 

Small                    

6 st paketfack 

fr. 52 950 SEK* fr. 80 840 SEK* fr. 108 640 SEK* 

*I priset ingår följande:                                                                                                                                          

Vald lösning för inomhusbruk, frakt, vit eller grå färg samt standardkonfigurering för drift via Renz portal.                  

Samtliga angivna priser är exklusive moms. 

 

Medium                 

12 st paketfack 

Large                  

18 st paketfack 
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