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LOGIXBOX
LOGISCH
ONTVANGEN

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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Zeer betrouwbaar voor het
ontvangen en retourneren
van grote pakketten

LOGIXBOX Topbox-XL-Code is uitgerust
met pincodeslot. Deze kan één of meerdere
grotere pakketten per dag ontvangen met
het handige pincodeslot. Daarnaast is het
ook mogelijk om te retourneren vanuit de
LOGIXBOX.

TOPBOX-XL-CODE

ROBUUSTE
POST- EN
PAKKETBOX

SPECIFICATIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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extra grote inwerpopening 440 x 330 x 720 mm
alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
voorzien van pincodeslot met rubberen pakking
industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
weerbestendig
verzwaarde scharnieren
hufterproof
makkelijk te monteren
optie spaghettimat
optie: met brievenbusklep, dus ook geschikt voor
post
geschikt voor ontvangen en retourneren van extra
grote pakketten, gereedschap en materialen etc.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

WERKING
De bezorger toetst de 4-cijferige unieke code in en plaatst
het pakket in de LOGIXBOX.
Hij draait aan de hendel van het
pincodeslot en de pakketbox
is weer klaar voor de volgende
zending. Nu is de box veilig afgesloten en kan alleen met de
unieke code worden geopend.
Met de Topbox-XL Code kunt u meerdere pakketten per
dag ontvangen! En u kunt tevens retourneren vanuit
deze handige pakketbox.

USP’S TOPBOX-XL-CODE

Artikelnummer Model

KO443371TXP(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey

8718868434746

Ean code Stardust Black

8718868434739

Materiaal

1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag

poedercoating Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren

Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden

speciale scharnieren

Vuurwerksluiting

ja

Spaghettimat

optie

Deksel sluiting

gedempt door rubberen dopjes

Montage

wand/statief

Montage materiaal

incl. 4 st. bout met plug

•

hoogwaardig gegalvaniseerd staal

Soort slot

4-cijferig pincodeslot

Batterijen

incl. 2 x 1.5 AAA

•

poedercoating Qualicoatklasse 2

Dikte body

1.0 mm

•

extra grote inwerpopening 440 x 330 x
720 mm

Max. Pakketgrootte

b 440 x d 330 x h 720 mm

Buitenmaten box

b 530 x d 380 x h 770 mm

Post- Pakketuitname

bovenzijde

•

verzwaarde scharnieren

Inworp

bovenzijde

•

stevige sluiting

Buitenmaten verpakking

b 600 x d 460 x h 870 mm

•

ventilatiegaatjes
tegen condensvorming

Inhoud

103 liter

Netto gewicht

29 kg

Totale gewicht incl. verp.

30 kg

Handleiding

ja en programmeergids

•

pincodeslot IP55 met
rubberen pakking

•

optie spaghettimat
voor zachte landing

•

vrijstaande plaatsing
op statief en wandmontage
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