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INHOUD

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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Robuuste reuze ontvanger
voor professionele zekerheid!

TOPBOX-XXL

REUZE
PAKKETBOX

LOGIXBOX Topbox-XXL is er voor de extra
grote pakketten en is gebouwd om zware
pakketten of kratjes (600 x 400 x 400 mm)
te dragen. Deze pakketbox heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel
toegepast als zakelijke oplossing.

SPECIFICATIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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extra grote inwerpopening 740 x 450 x 420 mm
alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
sterk drukslot met driepuntsluiting
industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
weerbestendig
verzwaarde scharnieren
hufterproof
eenvoudige wandmontage
optie spaghettimat
geschikt voor extra grote pakketten, uitwisselen
van gereedschap en ontvangen van kratjes
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

WERKING
De bezorger opent het deksel
en legt het pakket in de LOGIXBOX. Hij volgt de sticker "na depo-neren deksel sluiten en slot
indrukken".
Nu is de box veilig afgesloten en
kan alleen met de unieke sleutel worden geopend. Het slot
komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor
ontvangst van een volgende zending.

Artikelnummer Model

JD774548TXX(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey

8718868434418

Ean code Stardust Black

8718868434401

Materiaal

1.2 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag

poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren

Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden

2 gasveren

Vuurwerksluiting

ja, drukslot indrukken

Met de Topbox-XXL kunt u kratjes en één of meerdere
pakketten per zending ontvangen!

Spaghettimat

optie

Deksel sluiting

gedempt door rubberen dopjes

USP’S TOPBOX-XXL

Montage

wand/statief/ vrijstaand

Montage materiaal

4 st. M10 keilbout

•

hoogwaardig gegalvaniseerd staal

Soort slot

drukslot/ genummerd

Sluitpunten

3 puntsluiting

•

poedercoating Qualicoatklasse 2

Aantal sleutels

2

•

extra grote inwerpopening 740 x 450 x
420 mm

Dikte body

1.2 mm

Max. Pakketgrootte

b 740 x d 450 x h 420 mm

Buitenmaten box

b 790 x d 475 x h 500 mm

•

verzwaarde scharnieren

Post- Pakketuitname

bovenzijde

•

driepuntsluiting

Inworp

bovenzijde

•

ventilatiegaatjes
tegen condensvorming

Buitenmaten verpakking

b 900 x d 600 x h 610

Inhoud

140 liter

Netto gewicht

30 kg

Totale gewicht incl. verp.

31 kg

•

eenvoudig drukslot

•

optie spaghettimat
voor zachte landing

•

vrijstaande plaatsing
op statief en wandmontage
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