RENZ
Sveriges bästa fastighetsbox?

RENZ Prima är en klassisk box producerad med omsorg gällande detaljer och val av material. RENZ Prima ger den
Svenska marknaden möjligheten att uppleva en ny standard för fastighetsboxar. En standard sprungen ur mer än
95-års erfarenhet av produktion i stålplåt. RENZ Prima erbjuds i tre olika utföranden, liggande, stående eller
kompakt, allt för att uppfylla olika önskemål och förutsättningar. Väljer man RENZ Prima till sin fastighet får man en
fastighetsbox där form och funktion följer varandra.


Samtliga detaljer
styckeslackeras i
RAL-kulör.



Högblank, matt eller
strukturlack.







Byggd i Europa med
välkänt tyskt
kvalitetstänkande.
Stålkonstruktion i
galvaniserad stålplåt.
10 mm inkast för
inomhusbruk.

Snedtak, utskjutande

snedtak, LED-belysning
samt en robust avlastningshylla finns som tillbehör.


Monterad ”Ej reklam”-skylt
medföljer till samtliga
postfack.



Alla detaljer/tillbehör är
monterade från fabriken.





Kan monteras på vägg,
infällt eller på fristående
stolpar.

Enkla luckbyten eftersom
varje lucka är separat
upphängd.



Kraftig stålplåt och solida
gångjärn





Innovativ design för
namnmärkning.

Enkelt underhåll.

RENZ

Garanti:

Mått (mm):

Lås och säkerhet:

 2 års garanti på samtliga produkter.
 12 års garanti mot genomrostning.
 15 års garanti att lagerhålla reservdelar.

 Bredd: 566/1070 mm.
 Djup: 290 mm.
 Höjd: 508-1191 mm.

 Lås, inbrottsklass 2, levereras som standard
 Centrallåscylinder ingår som standard.

Material:

Färg:

Tillbehör:

 Pulverlackerad galvaniserad stålplåt.
 Box tillverkad i 1,0 mm godstjocklek.

 80-talet RAL kulörer att välja mellan.
 Inget pristillägg
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Stolpar för fristående montering.
Snedtak samt utskjutande snedtak.
Utdragbar avlastningshylla.
LED-belysning.

1x8

1x9*

2x5

2x9*
*Kräver dispens

RENZ

Garanti:

Mått (mm):

Lås och säkerhet:

 2 års garanti på samtliga produkter.
 12 års garanti mot genomrostning.
 15 års garanti att lagerhålla reservdelar.

 Bredd: 566/1070 mm.
 Djup: 150 mm.
 Höjd: 630-1162 mm.

 Lås, inbrottsklass 2, levereras som standard
 Centrallåscylinder ingår som standard.

Material:

Färg:

Tillbehör:

 Pulverlackerad galvaniserad stålplåt.
 Box tillverkad i 1,0 mm godstjocklek.

 80-talet RAL kulörer att välja mellan.
 Inget pristillägg
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Stolpar för fristående montering.
Snedtak samt utskjutande snedtak.
Utdragbar avlastningshylla.
LED-belysning.
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RENZ

Garanti:

Mått (mm):

Lås och säkerhet:

 2 års garanti på samtliga produkter.
 12 års garanti mot genomrostning.
 15 års garanti att lagerhålla reservdelar.

 Bredd: 407/781 mm.
 Djup: 391 mm.
 Höjd: 452-1057 mm.

 Lås, inbrottsklass 2, levereras som standard
 Centrallåscylinder ingår som standard.

Material:

Färg:

Tillbehör:

 Pulverlackerad galvaniserad stålplåt.
 Box tillverkad i 1,0 mm godstjocklek.

 80-talet RAL kulörer att välja mellan.
 Inget pristillägg
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Stolpar för fristående montering.
Snedtak samt utskjutande snedtak.
Utdragbar avlastningshylla.
LED-belysning.

1x8

1x9*

2x5

2x9*
*Kräver dispens

