myRENZbox
Sveriges bästa digitala fastighetsbox?

myRENZbox
är den enda boxen på marknaden, producerad från dag ett, med fokus på den digitala integrationen
i produkten. Att myRENZbox
dessutom sätter en högre standard avseende materialval, design och
användarvänlighet är en självklarhet för oss på RENZ. En standard, sprungen ur mer än 95-års erfarenhet av produktion i
stålplåt och en inneboende nyfikenhet på framtiden som genomsyrar vårt företags DNA. myRENZbox
erbjuds i tre
olika utföranden, liggande, stående, kompakt samt möjlighet till paketboxar, allt för att uppfylla olika önskemål och
förutsättningar. Väljer man myRENZbox
till sin fastighet får man en fastighetsbox där form och funktion följer
varandra samtidigt som man framtidssäkrar sin fastighet. myRENZbox
är början till det digitala trapphuset.
•

•

•

•

•

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

•

Alla detaljer/tillbehör är
monterade från fabriken

•

Kan monteras på vägg,
infällt eller på fristående
stolpar

•

Namndisplayer med OLEDteknik. Ger en högre
läsbarhet

•

”Ej reklam” ändras direkt
på namndisplayen

•

All administration sker i
passagesystemet

•

All kabeldragning är dold i
konstruktionen

•

Inbyggd läsare för öppning
av luckorna med tagg

•

Luckorna är självöppnande

myRENZbox

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: 413-1231 mm.

• Elektroniska lås, inbrottsklass 1
• Inbyggd taggläsare
• Centrallåscylinder ingår som standard

Material:

Färg:

Tillbehör:

• Pulverlackerad galvaniserad stålplåt
• Box tillverkad i 1,0 mm godstjocklek
• Förstärkta luckor i 1,25 mm godstjocklek

• 80-talet RAL kulörer att välja mellan.
• Inget pristillägg

•
•
•
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Stolpar för fristående montering
Snedtak samt utskjutande snedtak
LED-belysning
Träomramning
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myRENZbox

myRENZbox
är en integrerbar del i myRENZbox
paketförändelser direkt i trapphuset. myRENZbox
myRENZbox
för en komplett lösning från dag ett.

konceptet som möjliggör att ta emot
beställs med fördel vid samma tillfälle som

Givetvis går det att komplettera ett befintligt myRENZbox
system i efterhand med
myRENZbox
. Installationen görs enkelt mellan enheterna.
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: 549-1231 mm.

• Elektroniska lås, inbrottsklass 1

Material:

Färg:

Tillbehör:

• Pulverlackerad galvaniserad stålplåt
• Box tillverkad i 1,0 mm godstjocklek
• Förstärkta luckor i 1,25 mm godstjocklek

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

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: 676-1208 mm

• Elektroniska lås, inbrottsklass 1
• Inbyggd taggläsare
• Centrallåscylinder ingår som standard

Material:

Färg:

Tillbehör:

• Pulverlackerad galvaniserad stålplåt.
• Box tillverkad i 1,0 mm godstjocklek.
• Förstärkta luckor i 1,25 mm godstjocklek

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

Garanti:

Mått (mm):

Lås och säkerhet:

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

• Bredd: 442/847 mm
• Djup: 391 mm
• Höjd: 549-1369 mm

• Elektroniska lås, inbrottsklass 1
• Inbyggd taggläsare
• Centrallåscylinder ingår som standard

Material:

Färg:

Tillbehör:

• Pulverlackerad galvaniserad stålplåt.
• Box tillverkad i 1,0 mm godstjocklek.
• Förstärkta luckor i 1,25 mm godstjocklek

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