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Industriële bedrijven en vele instanties zoals ziekenhuizen, laboratoria, installatiebedrijven en gemeenten weten het al jaren: ons unieke aanbod is niet de
enige reden om met LOGIXBOX zaken te doen.
LOGIXBOX biedt voor iedereen een hoogwaardige
en duurzame oplossing voor het ontvangen van alle
pakketten. In deze catalogus treft u een groot aantal door LOGIXBOX ontwikkelde oplossingen aan om
pakketten altijd veilig te ontvangen.
Duurzaamheid, kwaliteit en service staan hoog in het
vaandel. We staan graag voor u klaar en denken met
u mee.
Kijk ook eens op onze website www.logixbox.nl
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Een LUXE vrijstaande pakketbrievenbus met stijlvolle
uitstraling

Deze pakketbrievenbus heeft een slanke
mooie vorm en kan op diverse manieren
bevestigd worden. Frontbox-DeLuxe is de
oplossing voor iedere e-shopper met het
oog op de toekomst!

FRONTBOX-DELUXE

STIJLVOLLE
PAKKETBUS

SPECIFICATIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
sterk vlinderslot met driepuntsluiting
industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
weerbestendig
magneetsluiting
hufterproof
met anti-hengel inlaat
optie vuurwerksluiting
optie spaghettimat
geschikt voor grote pakketten en poststukken
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

WERKING
De bezorger opent het deksel,
legt het pakket er in en sluit het
deksel. Het pakket schuift tegen
een stootrand en valt daarna in
de box. De box is direct klaar
om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet
‘uitgehengeld’ worden: bij het
openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Artikelnummer Model

JD322437FBDL(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey

8718868434265

Ean code Stardust Black

8718868434258

Materiaal

1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag

poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren

Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden

magneetsluiting

Vuurwerksluiting

ja, aparte tool

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel
de deur aan de voorzijde van de Logixbox.

Spaghettimat

optie

Deksel sluiting

gedempt door rubberen dopjes

USP’S FRONTBOX-DELUXE

Deksel

speciale scharnieren

Montage

wand/statief/grond

•

hoogwaardig gegalvaniseerd staal

Montage materiaal

6 st. M10 keilbout

Soort slot

vlinderslot/ genummerd

•

poedercoating Qualicoatklasse 2

Sluitpunten

3 puntsluiting

•

extra grote inwerpopening 350 x 400 x
325 mm

Aantal sleutels

2

Dikte body

1.0 mm

Max. Pakketgrootte

b 350 x d 400 x h 325 mm

•

anti hengel inlaat

Inwerpopening

b 350 x d 400 x h 325 mm

•

magneetsluiting
voor klep

Buitenmaten box

b 415 x d 430 x h 920 mm

•

ventilatiegaatjes
tegen condensvorming

Post- Pakketuitname

voorzijde

Inworp

voorzijde

Buitenmaten verpakking

b 475 x d 495 x h 1005 mm

•

stevige driepuntsluiting deur

Inhoud

158 liter

•

optie spaghettimat
voor zachte landing

Netto gewicht

22 kg

Totale gewicht incl. verp.

27 kg

•

vrijstaand, plaatsing
op statief, wandmontage en inbouw

Handleiding

ja
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