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Kære læser!

Smarte koncepter er vigtigere end nogensinde før i boligsektoren. Vi spiller en stor rolle i denne 
udvikling som førende producent på det europæiske marked for postkasse- og pakkepostanlæg. Vores 
“intelligente bokse” gør det nemt for beboerne i f.eks. boligblokke at modtage og sende pakker – 
uafhængigt af den anvendte pakkedistributør. Også når der ikke er nogen hjemme.

Vi styrer komplekse logistiske processer med avanceret informationsteknologi. 
Systemet myRENZbox skaber et optimalt netværk mellem boligadministration, beboere og 
pakkedistributører.

Styringen sker via Renz’ internetportal, myRENZ-appen og anlæggets touchdisplay.
Med stikordet “Industri 4.0” tager vi udfordringerne ved den digitale transformation op, også i 
produktionen. Vi vil optimere fremstillingen af skræddersyede løsninger efter kundernes individuelle 
ønsker yderligere ved hjælp af intelligente, netværksforbundne systemer. Selvfølgelig med den vanligt 
høje kvalitet og gode service – som vores traditionsrige virksomhed har kunnet tilbyde i over 90 år.
Vores nye brochure viser dig innovationerne fra Renz i et frisk og moderne look. Rigtig god læselyst! 
Vi er sikre på, at du finder den helt rigtige løsning til din ejendom.

Med venlig hilsen

Armin Renz
CEO RenzGroup
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38 %

8 %

54 %

B2CB2B

Andet

Størstedelen af
pakkeforsendelser
er i dag til
privatkunder: 
Antallet af pakker
på privatkundeområdet
(B2C) nåede i 2015 
over halvdelen af den 
samlede mængde 
pakkeforsendelser i
Europa.

Business-to-business:
Erhvervsmæssige
pakkeforsendelser

Øvrige
pakkeforsendelser

Business-to-customer:
Pakkeforsendelse fra
firmaer til privat-
personer

Intelligent styring af pakkeforsendelser
Internethandlen boomer: Pakkedistributører leverer i dag ca. ti mio. pakker om dagen i Europa –
og det tal stiger hele tiden (se grafikken på side 5). Antallet af pakker stiger især på privatkundeområdet (B2C)
og er i dag nået op over halvdelen af den samlede mængde pakkeforsendelser (se nedenfor).

Renz’ løsning på dette stigende behov er Renz pakkepostanlæg til boligblokke og udlejningsboliger. 
De intelligente løsninger gør det super nemt at modtage eller sende pakker hjemmefra
– uanset om beboerne er hjemme eller ej.

Renz har integreret pakkelevering i sit system. Systemet er tilgængeligt for alle pakkedistributører. Samtidig er 
løsningen også åben for andre f.eks vaskerier, dagligvarerleverandører eller for naboer og venner.

Takket være den digitale styring kan pakkeboksene, der har forskellige størrelser, udnyttes dynamisk afhængigt 
af den enkelte pakkes mål. Det nødvendige antal pakkebokse i forhold til antal beboere i ejendommen bliver 
beregnet individuelt efter behov

Renz tilbyder nye løsninger 
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Færre administrative opgaver

Pakkepostanlæg fra Renz har også mange fordele for boligadministrationen: Med forbindelsen til 
Renz’ internetportal er det muligt at registrere beboerne i en ejendom centralt. Kombineret med et 
postkasseanlæg med elektroniske låse og digitale navneskilte1) bortfalder al nøgleadministration. Man 
slipper også for arbejdet med manuelt at udskifte navneskilte. Postkasserne åbnes lige som pakkeboksene 
med myRENZ-appen, et elektronisk nøglekort eller en PIN-kode. Samtidig kan boligadministrationen se status 
på anlægget på portalen www.myrenz.com. Her kan man eksempelvis se, hvor meget pakkeboksene bliver 
anvendt, og om der er pakkebokse nok. Så er det nemt at planlægge en udvidelse af anlægget rettidigt.

Brugernes feedback i boligblokke med Renz pakkepostanlæg viser, at beboerne tager godt imod anlægget: 
Ærgelsen over, at leverede, usikkert placerede pakker forsvinder, hører fortiden til, og det samme gør de 
unødvendige forstyrrelser af stressede distributører eller naboer, der kommer for at hente deres pakke hos dig. 
Det øger lejernes tilfredshed og dermed også boligværdien.
Renz reagerer med sine teknologiske løsninger på de aktuelle trends, der vinder frem i boligsektoren. Renz’ 
pakkepostløsninger og det store udvalg af servicetilbud gør ejendommen mere attraktiv og øger dermed dens 
samlede værdi for ejeren.

Høj kvalitetsstandard

Som velrenommeret producent er vi garant for at levere produkter af høj kvalitet fremstillet af førsteklasses 
materialer i avancerede produktionsanlæg – produkter, der  bevarer deres værdi selv ved meget hyppige skift af 
lejere.

Mere attraktiv ejendom med højere boligværdi

1) ekstraudstyr

2016
Antallet af pakkeforsendelser til privatkunder stiger kraftigt: de sidste 5 år er internet 
handlen i Danmark steget med 70%

+70%
Kilde: nyheder.tv2.dk/penge 
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Hvad gør Renz pakkepostanlæg
så attraktive?

BEBOERNEBOLIGSEKTOREN
Øget boligværdi:
Boligen er nemmere at udleje, og 
kvaliteten øges.
 
Kundetilfredshed:
Større komfort for beboerne.
 
Onlineadministration:
Enkel administration via Renz’ 
internetportal www.myrenz.com.

Elektronisk nøgleadministration:
*Enkel administration via Renz’
internetportal www.myrenz.com.

Digitalt navneskilt fra Renz:
Det er ikke nødvendigt at udskifte to-
linjers navneskilte ved ud- og indflytning.

Individuel konfiguration:
Modulstørrelser og modeller, der kan 
konfigureres efter kundens ønsker.

Eftermontering og udvidelse:
Det er altid muligt at udvide 
pakkepostanlæg og eftermontere 
postkasseanlæg.

Fleksibilitet og dynamik:
Dynamisk anvendelse af pakkeboksene
til et større antal beboere.

Sikkerhed og diskretion:
Ekstra stabil konstruktion med elektronisk 
lås til sikker og diskret opbevaring af 
pakker.

Interfaceintegration:
Tilknytning til 
udlejningsadministrationssoftware
(ekstraudstyr).

Send og modtag:
Send og modtag pakker nemt og bekvemt 
hjemmefra døgnet rundt
uafhængigt af åbningstider.

Integration af logistiske processer:
Mulighed for, at distributører kan levere og 
afhente pakker, med softwareintegration 
og sikker adgang med PIN-kode.

Onlineadministration:
Personlig indstilling via Renz’
internetportal www.myrenz.com.

Modtag flere pakker:
Forskellige distributører kan aflevere flere 
pakker om dagen – helt uden
leveringsforsinkelser.

Spar tid:
Det er tidsbesparende, for man slipper for 
at skulle af sted til pakkeshoppen.

Miljøvenligt:
Miljøvenligt, for pakkerne leveres
direkte i pakkepostanlægget.

Elektronisk meddelelse:
Info via e-mail, sms, Messenger eller
push-besked om, at en pakke er modtaget 
eller afhentet (returpakke).

myRENZ-appen:
Betjening af pakkebokse med
myRENZ-appen.

Datasikkerhed:
IoT1)-security verified
SANS GPEN international standard

724

1) Internet of Things
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Høj kundetilfredshed

Før introduktionen på markedet indledte Renz flere pilotprojekter med pakkepostanlæg flere steder i 
Europa, hvor beboerne efterfølgende blev spurgt om deres erfaringer. Deres feedback er meget positiv: 
95 procent af brugerne vil anbefale pakkepostanlægget uden forbehold!
Feedback fra brugere af anlæg, der er leveret efter introduktionen på markedet, viser et tilsvarende 
billede.

Eksempler på brugersvar

Kort afstand, ingen åbningstider 
og ingen kø

Fleksibelt, enkelt, 
lige ved døren

Modtagelse og returnering på 
et hvilket som helst tidspunktInformation fungerer optimalt Let at 

betjene

Spar tid

Ingen venten på 
speditøren

Uafhængig af 
åbningstider

Forsendelser skal ikke 
mere hentes hos naboen

Ukompliceret

Stor fordel for udear-
bejdende beboere

Ét leveringssted for alt, 
ingen pakkestationer

Ingen ventetid, 
klar 24/7

Problemfri modtagelse 
uden at involvere 

naboen

Ingen ringe-
klokke, når 

mit barn sover

Man skal ikke længere 
være hjemme
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myRENZbox 
-det intell igente pakkepostanlæg

Elektronisk Renz-lås
til pakkeboks og 
postkasse 
(ekstraudstyr)

Digitalt navneskilt
med 2 linjer fra Renz
(ekstraudstyr)

Side 19

myRENZbox binder boligadministration, beboere og pakkedistributører optimalt sammen. 
Styringen sker via Renz’ internetportal, myRENZ-appen og touchdisplayet.

Meddelelsesfunktion
pr. e-mail,

sms, Messenger
eller push-besked

Renz’ internetportal
www.myrenz.com

til beboere

 Side 17

myRENZ-appen til
pakkepostanlæg

 Side 18

Interfaceintegration
af software til 

udlejnings-
administration
(ekstraudstyr)

Renz’ styreenhed

Side 9

Postkasse

Pakkepostkasse

Modtagelse, returvarer
og forsendelse af

pakker 24/7

Side 10

724 724

www.myrenz.com
Renz’ internetportal
www.myrenz.com

til boligejere

 Side 16

Integration af
logistikprocesser

Integration
af kundekort

(ekstraudstyr, kun til
særlige anlæg til 
vareafhentning)
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Nyhed hos Renz: 
Integration af logistikprocesser

Muligheder for beboerne:  
Identificering af beboerne sker
med myRENZ-appen, elektronisk nøglechip
eller ved indtastning af en personlig
PIN-kode på touchdisplayet. Derefter
vælger man mellem funktionerne 
“afhentning”,“returvarer” og “forsendelse”. 
Det er også muligt at aflevere en forsendelse 
til en af naboerne.

Modtagelse og forsendelse med 
forskellige udbydere: 
Med muligheden for at autentificere sig 
med en PIN-kode kan pakkepostanlægget 
også bruges af lokale virksomheder med 
leveringsservice som apotek, bager eller 
vaskeri samt af venner og naboer!

Med et Renz pakkepostanlæg kan beboerne i en boligblok modtage og sende pakker med alle 
pakkedistributører. Det tætte samarbejde leveringsvirksomheder har gjort det muligt at foretage en 
perfekt integration af deres leveringsprocesser ved hjælp af passende interfaces i Renz’ styreenheden. 
Flere distributører samt serviceudbydere som f.eks. vaskerier eller naboer og venner kan aflevere og 
afhente varer ved at indtaste den rette PIN-kode. Denne multi-logistiske proces er integreret i et Renz 
pakkepostanlæg.

myRENZbox 
-det intell igente pakkepostanlæg

Modtag og send med en PIN-
kode eller elektronisk nøgle chip: 
Med den integrerede logistikproces, 
kan pakker nemt blive leveret i et 
Renz pakkepostanlæg enten med en 
elektronisk nøglechip ellen med en PIN-
kode. Det er også enkelt at sende pakker 
fra anlægget.

Send og modtag: Ved at anvende en 
elektronisk nøglechip eller pin-kode kan 
der leveres og returneres pakker til og fra 
pakkepostanlægget.

Beboer PIN

Transportør 1 Transportør 2
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Elektronisk meddelelse

Beboeren får meddelelse om, at der er 
kommet en pakke, via Messenger, sms, 
e-mail eller push-besked fra 
myRENZ-appen.

Afhentning af pakken 

Nu kan beboeren hente sin pakke
døgnet rundt. Beboeren får adgang til 
pakken med myRENZ-appen, en PIN-
kode eller en elektronisk nøglechip. 
Pakkeboksen åbnes, og pakken kan 
tages ud.

Ilægning af pakken 

Pakkedistributøren kører hen til Renz 
pakkepostanlægget på leveringsadressen. 
Anlægget kendes ved påskriften 
myRENZbox.
Takket være integrerede processer er det 
nemt at levere pakker.

Bemærk: For at kunne modtage og sende pakker skal der indgås en aftale med pakkedistributørerne om 
aflevering af pakker. Det gøres nemt via Renz’ internetportal www.myrenz.com.

Enkel pakkemodtagelse

1

2

3

Modtagelse, returnering og forsendelse af
pakker døgnet rundt

724
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Identificering 

Beboeren får adgang med myRENZ-
appen, en PIN-kode eller sin elektroniske 
nøglechip i myRENZbox.

Afhentning af pakken 

Den pakkedistributør, der er indgået aftale 
med, afhenter pakken.

Ilægning af pakken 

Afsender lægger pakken med korrekt 
frankering eller påsat returlabel i den 
pakkeboks, der åbnes.

Valg af pakkeboksens 
størrelse 

På Renz’ styreenhedens touchdisplay
vælger man den passende pakkeboks.

. . .og forsendelse!

1

2

3

4
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Renz’ styreenheden med 5” touchdisplay er en central, menustyret betjeningsenhed til mindre
postkasse- og pakkepostanlæg med op til 8 pakkebokse. I denne styreenhed kan processerne fra 
forskellige distributører ligeledes integreret. Med Renz’ internetportal www.myrenz.com
til beboere er det nemt at modtage og sende pakker. 

Leverandører kan få adgang med deres håndholdte enhed, beboere via myRENZ-appen, elektronisk 
nøglechip eller deres personlige PIN-kode. Beboeren får meddelelse om, at en pakke er modtaget eller 
afsendt via e-mail, Messenger, sms eller push-besked.

Fordele:   
l Mulighed for fuld integration af distributionsprocesser samt af andre udbydere 
l Integration af flere logistiske processer i samme installation 
l Dynamisk anvendelse af pakkebokse (pakkebokse i forskellige størrelser til modtagere/  
 pakkedistributører) 
l Adgangsrettigheder (identificering) kan vælges (RFID, PIN, Bluetooth, NFC, LEGIC,    
 myRENZ-appen osv.) 
l Meddelelsesfunktion via e-mail, Messenger, sms eller push-besked, når en pakke er modtaget/ 
 afhentet 
l Mulighed for integration på stedet af eksisterende adgangsmedier (f.eks. kort, chip, PIN-kode,  
 elektronisk nøgle, transponder osv.) 
l Interfaceintegration af eksisterende administrationssystemer til udlejningsejendomme som  
 f.eks. ERP-systemer og software i boligsektoren (ekstraudstyr) 
l Personlige indstillinger kan foretages med Renz’ internetportal www.myrenz.com 
l Mindre styreenhed til steder med begrænset plads

Renz 5” styreenhed
til pakkepostanlæg

1) optional 
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Renz 8” styreenhed

Renz’ styreenheden med 8” touchdisplay er en central, menustyret betjeningsenhed til
postkasse- og pakkepostanlæg bestående af op til 500 dele samt særlige anlæg til vareafhentning. 
Denne styreenhed kan således anvendes overalt med et større antal beboere. Menu navigationen
er endnu mere brugervenlig end med styreenheden med 5” display: Forvalget af bogstavrækker
gør det nemt og hurtigt at finde beboerne.

Med integration af webshop med et passende interface (ekstraudstyr) er det nemt at bestille
varer på internettet og afhente (og evt. returnere) dem direkte via pakkepostanlægget.
Kunden informeres via e-mail, sms, Messenger eller push-besked, når pakken ligger
klar til at blive afhentet. Kunden kan afhente pakken ved at autentificere sig med en PIN-kode, en 
elektronisk nøglechip eller sin smartphone. Efter ønske kan kundekort også integreres i systemet.

Ved anvendelse til intern logistik i en virksomhed virker de samme identificerings- og 
meddelelsesprocesser. Desuden kan logistiske processer fra forskellige distributører integreres i 
styreenheden, og styreenheden er derfor også som skabt til pakkepostanlæg og medarbejderanlæg.

1) ekstraudstyr 

Yderligere fordele sammenlignet med
Renz 5” styreenhed:
      
l Perfekt til mellemstore og større pakkepostanlæg samt  
 postkasse- og  pakkepostanlæg
l Individuelt skærmdesign1) 

l Større display for mere brugervenlig betjening
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Renz 32” styreenhed

Renz’ styreenheden med 32”-touchdisplay har de samme funktioner som de mindre modeller. 
Med det markant større display kan denne styreenhed samtidig anvendes som digital 
informationsterminal til meddelelser og reklamer. Skærmbilledet skifter med et defineret tidsinterval. 
Når man trykker på skærmen, vises brugerfladen til betjening af anlægget.

Yderligere fordele sammenlignet 
med Renz’ styrenhed 8”:
 
  
l Digital infoterminal 
l Integration af reklamepartnere 
l Visning af meddelelser 
l Visning kan styres individuelt 
l 16 x større display

Se sammenligningen af 
styreenhederne 5”, 8” og 32” 
på side 15.
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Sammenligning af styreenhed
 Styreenhed 5”                            8”                                        32”

Processer
Aflevering med elektronisk nøglechip l l l
Aflevering med engangs-PIN-kode l l l
Aflevering med egen PIN-kode l l l
Aflevering blandt beboerne internt l l l
Afhentning med elektronisk nøglechip l l l
Afhentning med egen PIN-kode l l l
Afhentning med myRENZ-appen   

Applikationer
Mindre postkasse- og pakkepostanlæg l  

Mellemstore postkasse- og pakkepostanlæg – l 

Store postkasse- og pakkepostanlæg – l 

Indendørs l l l
Udendørs med overdækning l l l

Renz internet portal
Onlineadministration l l l
Administrationsportalen www.myrenz.com   

Beboerportalen www.myrenz.com   

Aftale om aflevering uden kvittering kan indgås online l l l

Skærm
Touchskærm l l l
Individuelt skærmdesign –  

Digital informationsterminal – – 

Integration af reklame – – 

Elektronisk opslagstavle – – 

Mulighed for flersproget brugerflade l l l

Notifikations muligheder
E-mail l l l
Sms   

Messenger   

Push-besked via myRENZ-appen   

Internet opkobling
LAN-tilslutning l l l
LTE-modul (uden SIM-kort)   

W-LAN   

Medie tilgang
myRENZ-appen

iOS   

Android   

Windows   

Elektronisk nøglekort
NFC l l l
RFID l l l
Mifare Classic l l l
Mifare Desfire l l l
LEGIC   

LEGIC Prime   

Andre - forespørgsel
Engangs-PIN-kode l l l
Egen PIN-kode l l l
Integration af adgangsmedier på stedet   

l standard     ekstraudstyr (delvist dækket af serviceaftale)    –  ikke muligt 
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Internetportal ti l  boligejere
www.myrenz.com

Fordele for boligadministration:

l Enkel styring af flere postkasse- og pakkepostanlæg fra kontoret 
l Tildeling og fratagelse af brugernes adgangsrettigheder 
l Tildeling af postkasser og digitale navneskilte til beboerne 
l Oversigt over status og funktion af alle anlæg 
l Analyse af udnyttelse af anlægget, pakkeboksene samt af antalafleverede/afhentede   
 pakker, servicemeddelelser 
l Interfaceintegration af eksisterende administrationssystemer til udlejningsejendomme som  
 f.eks. ERP-systemer og software i boligsektoren (ekstraudstyr) 
l Aktivering og deaktivering af logistiske processer

Renz’ internetportal www.myrenz.com kan bruges til central administration af flere postkasse- og 
pakkepostanlæg. Portalen gør det nemt at tildele og fratage adgangsrettigheder samt at administrere 
digitale navneskilte fra Renz fra kontoret. På den måde bortfalder nøgleadministration og arbejdet 
med manuel udskiftning af navneskilte. 
Desuden har boligadministrationen adgang til aktuelle informationer om anvendelse og status af
anlægget.

Renz’ internet portal 
www.myrenz.com
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myRENZbox portal ti l  beboerne
www.myrenz.com

Fordele for beboerne: 

l Pakke status (aflevering/afhentning) 
l Administration af personlige data 
l Aktivering/afgivelse af tilladelse til aflevering i anlægget til pakkedistributører 
l Generering af individuelle PIN-koder til levering og afhentning af pakker af andre    
 serviceudbydere (f.eks. vaskeri, lokale leverandører) 
l Meddelelsesfunktion, der kan sende besked via e-mail, sms, Messenger eller push-besked

Renz’ internetportal www.myrenz.com til beboere sikrer tidsbesparende brugeradministration.
Med de integrerede logistiske processer kan der gives tilladelse til aflevering i anlægget
til de deraf omfattede pakkedistributører. Transaktionerne registreres i logbog.
Egne data og generering af individuelle PIN-koder, så andre distributører også kan aflevere og
afhente pakker i anlægget, kan også administreres herfra.

Renz’ internet portal 
www.myrenz.com
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Kombineret med Renz’ styrenheden gør myRENZ-appen det nemt at betjene pakkepostanlægget
fra en smartphone eller tablet. Appen anvendes som elektronisk nøgle og informationsterminal
med status for leverede pakker eller pakker, der ligger klar til afhentning. Der kan også genereres
en PIN-kode, der sendes til den enkelte distributør. Appen fås til iOS, Android og Windows.

myRENZ-appen

Understøttede styresystemer:

iOS
fra version 8.3

Android
fra version 4.3

Windows Phone
fra version 10

l myRENZ-appen:
 Appen fungerer som elektronisk nøgle til betjening af  
 pakkepostanlægget.
l Statusvisning:
 I appen vises det, om der er modtaget en pakke,
 eller om returpakken stadig ligger klar til afhentning
 i anlægget.
l Push-besked:
 Beboeren kan få meddelelse om, at en pakke er   
 modtaget eller afhentet, via e-mail og sms eller
 direkte via en push-besked.
l PIN-kode til levering og afhentning af pakker:
 Her kan der vises eller genereres PIN-koder til   
 distributører eller venner, som sendes til    
 vedkommende via Messenger.
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Digitalt navneskilt fra Renz

Det digitale navneskilt i postkasse- og pakkepostanlæg fra Renz samt på dørklokkeanlæg letter
arbejdet betydeligt for boligadministrationen og giver samtidig et ensartet udseende: Ved
skift af en lejer er det nemt at ændre navnet via Renz’ internetportal www.myrenz.com
med få museklik, så arbejdet med at skifte navneskilte på anlægget bortfalder. Displays med to 
linjer gør det også muligt for beboerne at få vist teksten “Reklamer, nej tak!”. I forbindelse med de 
elektroniske postkassenøgler bortfalder den manuelle nøgleadministration også.

Fordele:       
 l Det er ikke længere nødvendigt at skifte navneskilte  
 i bygningen 
l Nem administration via Renz’ internetportal
 www.myrenz.com
l Beboerne kan selv indstille “Reklamer, nej tak!”via  
 www.myrenz.com 
l Ensartet udseende af hele anlægget 
l Stort display med 2 linjer 
l Fås også til dørtelefon- og ringeklokkeanlæg
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Løsninger ti l  eftermontering 
eller ti l  nybyggeri og renovering

Renz tilbyder både kombinerede postkasse- og pakkepostanlæg til nybyggerier og renoveringsprojekter 
og rene pakkepostanlæg til eftermontering. Vælg mellem i alt tre serier (fra side 26).
MODULA systemet fra CLASSIC serien er konstrueret som et rent pakkepostanlæg, mens modellerne 
fra EXCLUSIVE og PREMIUM serien også kan kombineres med postkasser og konfigureres individuelt. 
Renz’ styreenheden gør det samtidig muligt at administrere op til 500 postkasser og pakkebokse. 
Det er også altid muligt at udvide pakkepostanlægget på et senere tidspunkt.

Før Efter

Pakkepostanlæg Postkasse- og pakkepostanlæg
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Postkasse- og pakkepostanlæg

Ejendomsinformation:

Boligblok med 21 og 17 boligenheder

By: Villingen-Schwenningen – Tyskland

Bygherre: Boligforening

Anlæggets egenskaber:

7 pakkebokse og 21 postkasser, beklædning Basic B, fritstående, Renz’ styreenhed til pakkepostanlægget, individuel 

pulverlakering i RAL 9016

Referenceprojekter

Udskiftning

Pakkepostanlæg

Ejendomsinformation:

Boligkompleks med 39 boligenheder

By: Bad Cannstatt – Tyskland

Bygherre: Boligforening

Anlæggets egenskaber:

13 pakkebokse, tætsiddende beklædning, udvendig montering, Renz’ styreenhed til pakkepostanlægget, individuel 

pulverlakering i RAL 7012

Eftermontering
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Referenceprojekter

Postkasse- og pakkepostanlæg

Postkasse- og pakkepostanlæg

Ejendomsinformation:

Luksuslejlighedskompleks Apartimentum med 

42 lejligheder

By: Hamborg – Tyskland

Bygherre: privat

Ejendomsinformation:

Bolig- og erhvervsejendom med 21 

boligenheder

By: Backnang – Tyskland

Bygherre: privat

Anlæggets egenskaber:

7 pakkebokse og 21 postkasser, RENZ PLAN, delvist indbygget i væggen, Renz’ styreenhed til pakkepostanlægget, 

individuel pulverlakering i mørkebrun R29

Nybyggeri

Renovation

Anlæggets egenskaber: 

5 pakkebokse og 15 postkasser, RENZ PLAN, indbygget anlæg, Renz’ styreenhed til pakkepostanlægget, med elektroniske 

Renz-låse til postkasser og pakkepostanlæg, individuel pulverlakering i RAL 9005
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Postkasse- og pakkepostanlæg

Ejendomsinformation:

Boligblok med

12 boligenhederBy: Pforzheim – Tyskland

Bygherre: privat

Anlæggets egenskaber:

5 pakkebokse og 12 postkasser, montering i dørens sideparti, Renz’ styreenhed til pakkepostanlæg, individuel 

pulverlakering i RAL 9007

Nybyggeri

Pakkepostanlæg

Ejendomsinformation:

Boligkompleks med 93 boligenheder

By: Ostfildern – Tyskland

Bygherre: Projekt foretaget af tre

boligforeninger i fællesskab

Anlæggets egenskaber:

31 pakkebokse, tætsiddende beklædning, fritstående montering, Renz’ styreenhed til pakkepostanlæg, individuel 

pulverlakering i RAL 7012

Udvidelse
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Referenceprojekter

Pakkepostanlæg

Internt logistikanlæg

Ejendomsinformation:

Sygehus med 421 pakkebokse

By: Solna – Sverige

Sygehus: “Nya Karolinska Sjukhuset

Ejendomsinformation:

Beboelsesejendom med 53 boligenheder

By: Berlin – Tyskland

Bygherre: Boligforening

Anlæggets egenskaber:

17 pakkebokse, MODULA, fritstående, Renz’ styreenhed til pakkepostanlæg, individuel pulverlakering i RAL 7016

Udvidelse

Nybyggeri

Anlæggets egenskaber:

421 pakkebokse, tætsiddende beklædning, fritstående, Renz’ styreenhed til pakkepostanlæg, individuel pulverlakering
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Postkasse- og pakkepostanlæg

Ejendomsinformation:

Lejlighedskompleks

165 boligenheder

By: Frankfurt – Tyskland

Bygherre: privat

Anlæggets egenskaber:

14 pakkebokse og 165 postkasser, tætsiddende beklædning, fritstående, Renz’ styreenhed til pakkepostanlæg, med

elektroniske Renz-låse til postkasser og pakkebokse, individuel pulverlakering i DB 703

Nybyggeri

Nybyggeri

Postkasse- og pakkepostanlæg

Ejendomsinformation:

Sundhedscenter

10 erhvervsenheder

By: Hohberg – Tyskland

Bygherre: Privat

Anlæggets egenskaber:

4 pakkebokse og 10 postkasser, RENZ PLAN vandret, fritstående, Renz’ styreenhed til pakkepostanlægget, individuel

pulverlakering i DB 703
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Oversigt over produktserier
myRENZbox pakkepostanlæg

Standard range
BASIC, QUADRA, RS design

34 – 37
eQUBO
28 – 29

MODULA
30 – 33

EXCLUSIVE
Kvalitet i moderne teknik 

med udvalg af forskell ige modeller

CLASSIC
Solid konstruktion med populære 

funktioner til en god pris
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RENZ PLAN
38 – 39

EXCLUSIVE
Kvalitet i moderne teknik 

med udvalg af forskell ige modeller

PREMIUM
Enkelt design og eksklusive detaljer 

i high-end-området
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Oversigt over produktegenskaberne: 

l Integreret Renz’ styreenhed 5”

l Kabinettet er i forzinket stålplade indvendig

l I rustfri stål

l Fås i over 200 RAL-farver

l Til overdækket udendørsområde

l Kan leveres til fritstående montering 

l Mekanisk nøgle er ikke nødvendig

Styreenhed med
5”-display

Pulverlakering i
over 200 RAL-farver

Postkasserne af typen eQUBO fra vores CLASSIC serie
er specialudviklet til en- og tofamiliehuse samt mindre 
boligblokke. Serien er udstyret med en Renz’ styreenhed og 
kan leveres i over 200 RAL-farver. Hvis der allerede findes et 
postkasseanlæg, kan eQUBO også eftermonteres.
Varianterne uden postkasser kan efter behov udstyres med 
to til fire pakkebokse.

myRENZbox 
CLASSIC
eQUBO
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Leder I efter en pakkepostløsning til en boligblok, hvor 
der allerede findes et postkasseanlæg? Så er systemet 
MODULA fra vores CLASSIC serie det helt rigtige. 
Basismodulet med Renz’ styreenhed kan kombineres med 
fire andre modulvarianter. Pakkepostanlæg MODULA 
fremstillet i stål kan uden problemer eftermonteres og 
også udvides efterfølgende. Renz’ styreenheden kan 
anvendes til op til 500 pakkebokse. 

Oversigt over produktegenskaberne:   
 
l Mulighed for elektroniske og mekaniskeudvidelser

l Integreret Renz’ styreenhed

l Kabinet er i forzinket stålplade indvendig 

l I rustfrit stål 

l Over 200 RAL-farver    

l Til indendørs montering  

l Til udendørs montering under tag  
 

l Kan leveres til fritstående montering

Styreenhed med
8”-display

Pulverlakering i
over 200 RAL-farver

myRENZbox 
CLASSIC
MODULA
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Basis modul Udvidelsesmodul A Udvidelsesmodul B Udvidelsesmodul C Udvidelsesmodul D

Modulvarianter
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myRENZbox 
CLASSIC
MODULA eksempler

1 Fritstående pakkepostanlæg MODULA, grundmodul, med elektroniske Renz-låse, med Renz’ styreenhed til pakkebokse

2 Fritstående pakkepostanlæg MODULA, grundmodul og udvidelsesmodul B, med elektroniske Renz-låse, Renz’ styreenhed til pakke-

bokse

1

2
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1  Fritstående pakkepostanlæg MODULA, grundmodul, med elektroniske Renz-låse, Renz’ styreenhed til pakkebokse 

2  Fritstående pakkepostanlæg MODULA, grundmodul, udvidelsesmodul B og udvidelsesmodul C, med elektroniske Renz-

 låse, Renz’ styreenhed til pakkebokse

1

2

Basis modul
Udvidelsesmodul B

Udvidelsesmodul C
Udvidelsesmodul B
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myRENZbox
EXCLUSIVE

Oversigt over produktegenskaberne:  
 
l Mulighed for elektronisk udvidelse 
 

l Integreret Renz’ styreenhed   
 

l  Kabinettet er i Galfan eller 
 rustfrit V4A-stål
    

l Til indendørs montering

l  Til udendørs montering under tag  
 

l Beklædninger i forskellige design

Pulverlakering i
over 200 RAL-farver

Rustfrit V4A-stål5”-/8”-/32”display Fås med
ekstraudstyr

Kan kombineres med
dørtelefonsystemer

Standardprogrammet fra Renz’ EXCLUSIVE serie 
er meget fleksibelt. Her er der et stort udvalg af 
mulige konfigurationer og beklædningsdesigns, hvor 
pakkepostanlægget bliver tilpasset efter behov. 
Pakkeboksene kan kombineres individuelt med postkasser 
og dørklokke. Ud over utallige farvevarianter fås det også i 
rustfrit V4A-stål. Efter ønske kan huset ligeledes fremstilles 
i rustfrit V4A-stål. Standardprogrammet er udstyret med 
Renz’ styreenhed, og elektronikken kan udvides. Kan også 
kombineres med digitalt navneskilt fra Renz. 
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1  Udvendigt monteret post- og pakkepostanlæg med QUADRA-beklædning, standardbrevindkast, RSA2-navneskilt, ekstra
 navneskilt: Reklamer, nej tak, med elektroniske Renz-låse, Renz’ styreenhed til pakkebokse

1
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1  Indbygget pakkepostanlæg med kantet dækramme, standardbrevindkast, RSA2-dørklokke, med elektroniske Renz-
 låse, Renz’ styreenhed til postkasser og pakkebokse
2  Indbygget pakkepostanlæg med afrundet dækramme, med elektroniske Renz-låse, Renz’ styreenhed til
 pakkebokse

2

1

myRENZbox
EXCLUSIVE eksempler
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1  Fritstående post- og pakkepostanlæg med tætsiddende 3-sidet beklædning, støjdæmpet og vandafledende
 brevindkast RSK, RSA2-dørklokke og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer, nej tak, med
 elektroniske Renz-låse, Renz’ styreenhed til postkasseanlæg og pakkebokse, LED-belysning over indgraveret navneskilt
2  Vægmonteret pakkepostanlæg med BASIC-beklædning (B), med elektroniske Renz-låse, Renz’ styreenhed til
 pakkebokse

2

1
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Oversigt over produktegenskaberne:  
  
l  Mulighed for elektronisk udvidelse   

  

l  Integreret Renz’ styreenhed    
 

l  Kabinettet er lakeret indvendig eller i 
rustfrit V4A-stål 

l  Til indendørs montering 

l  Til overdækket udendørsområde

Pulverlakering i
over 200 RAL-farver

V4A rustfri stålStyrenehed med  
5” / 8” / 32” 

display

Fås med
ekstraudstyr

IKan kombineres med
dørtelefonsystemer

Pakkepostanlæg RENZ PLAN fra PREMIUM serien
er populære med det enkle design med lige linjer i
eksklusiv kvalitet. Pakkeboksene kan kombineres individuelt
med postkasser og dørklokke. Ud over utallige farvevarianter
fås det også i rustfrit V4A-stål.
Efter ønske kan huset ligeledes fremstilles i rustfrit V4A-stål. 
Denne specialserie er udstyret med Renz’ styreenhed, og 
elektronikken kan udvides. Kan også kombineres med digitalt 
navneskilt fra Renz.

myRENZbox
PREMIUM
RENZ PLAN
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1  Fritstående postkasse- og pakkepostanlæg RENZ PLAN, lyddæmpet brevindkast, RSA2-dørklokke og navneskilt, med 
elektroniske Renz-låse, Renz’ styreenhed til pakkebokse

1
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PREMIUMEXCLUSIVECLASSIC

Sammenligning af funktioner
og kvalitet

Bokse
Pakkebokse
Postkasser                  –/ (eQUBO)  
Installationskasser                  –/ (eQUBO)  
Specialstørrelser –  
Kan konfigureres frit –

Udstyr
Renz – elektronisk lås til pakkebokse
Renz – elektronisk lås til postkasser –/ (eQUBO)  
Renz – digitalt navneskilt til postkasser –  
Renz – digitalt navneskilt til dørklokke –  
Renz' styreenhed 5"2 –/ (eQUBO)
Renz' styreenhed 8" –/ (MODULA)
Renz' styreenhed 32" –  

Materiale / Farver
Eksklusiv Galfan-stålplade –
Eksklusivt, børstet rustfrit V4A-stål –  
Galvaniseret stål – –
Indvendig belægning af kabinet – 

XXS XS S M L XL XXL XXXL

Pakkestørrelser in mm
200 200 210 230 230 340 400 400
140 300 330 330 330 400 500 600
80 80 120 260 500 530 700 1000

Volumen i liter 2.2 4.8 8.3 19.7 38 72 140 240

  standard     ekstraudstyr    –  ikke tilgængelig

Pakkestørrelser1) 

1) iht. teknisk specifikation CEN/TS 16819
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Produktlinje Boksstørrelse XXS* XS* S* M* L* XL* XXL* XXXL*

CLASSiC 530 x   95 x 408 mm – – – – – –

530 x 190 x 408 mm – – – – –

530 x 380 x 408 mm – – – –

530 x 760 x 408 mm – –

EXCLUSIVE 300 x 110 x 385 mm – – – – – –

300 x 165 x 385 mm – – – – –

300 x 220 x 385 mm – – – – –

300 x 330 x 385 mm – – – –

300 x 440 x 385 mm – – – –

300 x 660 x 385 mm – – –

600 x 440 x 385 mm – –

600 x 880 x 385 mm – –

370 x 110 x 270 mm – – – – – –

370 x 165 x 270 mm – – – – –

370 x 220 x 270 mm – – – – –

370 x 330 x 270 mm – – – –

370 x 440 x 270 mm – – – –

370 x 660 x 270 mm – – – –

740 x 440 x 270 mm – – –

740 x 880 x 270 mm – – –

740 x 1100 x 270 mm – – –

EXCLUSIVE 300 x 440 x 450 mm – – – –

EXTENDED 300 x 660 x 450 mm – – –

600 x 440 x 450 mm – –

600 x 880 x 450 mm –

370 x 330 x 450 mm – – – –

370 x 440 x 450 mm – – – –

370 x 660 x 450 mm – – –

740 x 440 x 450 mm – –

740 x 880 x 450 mm –

740 x 1100 x 450 mm
PREMIUM 320 x 165 x 400 mm – – – – – –

320 x 330 x 400 mm – – – –

320 x 495 x 400 mm – – – –

320 x 660 x 400 mm – – –

320 x 825 x 400 mm – – –

320 x 990 x 400 mm – – –

420 x 165 x 300 mm – – – – – –

420 x 330 x 300 mm – – – –

420 x 495 x 300 mm – – – –
420 x 660 x 300 mm – – –
420 x 825 x 300 mm – – –

420 x 990 x 300 mm – – –

PREMIUM 320 x 165 x 450 mm – – – – – –

EXTENDED 320 x 330 x 450 mm – – – –

320 x 495 x 450 mm – – – –

320 x 660 x 450 mm – – –

320 x 825 x 450 mm – – –

320 x 990 x 450 mm – – –

420 x 165 x 450 mm – – – – – –

420 x 330 x 450 mm – – – –

420 x 495 x 450 mm – – – –

420 x 660 x 450 mm – –

420 x 825 x 450 mm – –

420 x 990 x 450 mm – –

myRENZbox pakkestørrelser

Mulige pakkestørrelser iht. teknisk specifikation CEN/TS 16819

Anbefalet

Anbefalet

Anbefalet
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Intelligent forbindelse
af online- og offlinehandel
e-handlen boomer – både hos de store generalister og hos specialiserede og mindre virksomheder. . 
Ifølge DIBS E-handelsrapport for 2017 er omsætninger over de seneste fire år steget med 78% til 83,8 
milliarder kroner i 2017 på det danske onlinemarked.
Mange kunder vil godt nok stadig gerne have direkte kontakt med de lokale handlende, for personlig 
rådgivning og det fortrolige kundeforhold danner ofte grundlaget for det endelige køb. 
Men muligheden for at bestille varer på internettet er meget mere bekvem og overskuelig
for kunderne. Den traditionelle offlinehandel er ikke længere nok som salgskanal.

Større kundetilfredshed – højere omsætning

Succesrige virksomheder satser derimod i højere grad på multi channel-løsninger med en intelligent 
kombination af elektroniske og lokale indkøbsmuligheder for kunderne. Under mottoet “Click&Collect” 
får kunderne mulighed for først at søge efter og betale produkter online og kan så afhente varen hos 
den lokale forhandler. På den måde profiterer de lokale handlende både af deres egne fordele og 
udviklingen i e-handlen.
Med sine intelligente anlæg til vareafhentning gør Renz det muligt at optimere forbindelsen mellem 
online- og offlinehandel endnu mere. For her kan kunderne nemt afhente deres bestilte varer uden 
ventetid og forsendelsesomkostninger – døgnet rundt, uafhængigt af butikkens åbningstider og tit også 
samme dag. Det giver større kundetilfredshed og giver forhandleren øgede omsætningsmuligheder.

Pakkepostanlæg og medarbejderanlæg samt anlæg til intern logistik

myRENZbox kan både bruges som praktisk pakkepostanlæg og anlæg til vareafhentning. Renz kan 
integreret pakkelevering fra alle distributører i sit system. Samtidig er løsningen også åben for alle lokale 
virksomheder som vaskerier eller for naboer og venner.
Hvis en arbejdsplads vil give sine medarbejdere mulighed for at modtage private pakker, mens de 
er på arbejde, kan myRENZbox også bruges som medarbejderanlæg. Pakkerne kan hentes før og 
efter arbejdstid eller i en pause. Det sparer arbejdstid til omdeling af private pakker og øger også 
medarbejdernes tilfredshed.
myRENZbox er også den perfekte løsning til effektiv post- og varefordeling i en virksomhed. Når 
anlægget anvendes til intern logistik, undgås unødvendigt logistikarbejde, og emnerne sikres mod 
uberettiget adgang.

Høj kvalitetsstandard

Som velrenommeret producent er vi garant for at levere produkter af høj kvalitet fremstillet af 
førsteklasses materialer i avancerede produktionsanlæg – produkter, der også bevarer deres værdi selv 
ved meget intens anvendelse.
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Multi-channel-løsning:
Effektiv kombination af online- og
offlinehandel.

Større salgspotentiale
Mulighed for øget omsætning ved 
24/7-service.

Kundetilfredshed:
Større komfort for kunderne.

Onlineadministration:
Nem administration af anlæg og
kunder via Renz’ internetportal 
www.myrenz.com

Interfaces:
Integration i eksisterende webshop-
software, ERP-systemer, databaser
osv. mulig.

Elektronisk meddelelse:
Info, om varen er afhentet eller
returneret.

Fleksibel identificering:
Kunden autentificerer sig ved hjælp af en 
engangs-PIN-kode/egen PIN-kode eller med 
en elektronisknøglechip. Der kan tilknyttes
kundekort.

myRENZ-appen:
Identificering kan også ske via 
mobiltelefon.

Fleksibilitet og dynamik:
Brug af anlæg til vareafhentning af
et større antal kunder takket være den 
dynamiske brug af pakkeboksene.

KUNDER:

Onlinebestilling:
Nemt at bestille varer i forhandlerens
webshop. Personlig indstilling mulig
via Renz’ internetportal 
www.myrenz.com.

Afhentning og returnering af pakker:
Varer kan afhentes eller returneres 
bekvemt uden ventetid – døgnet rundt
uafhængigt af åbningstider.

Elektronisk meddelelse:
Info via e-mail, sms, Messenger eller
push-besked (ekstraudstyr, delvist dækket 
af serviceaftalen).

Hurtigt tilgængelig:
Ingen ventetid ved vareudleveringen og 
uden at bruge ekstra tid på forsendelse.

Omkostningsbesparelse:
Ingen forsendelsesomkostninger ved 
personlig afhentning.

VIRKSOMHEDER:

Sikkerhed og diskretion:
Ekstra stabil konstruktion til
sikker og diskret opbevaring af varen
med elektronisk lås. 

IForsikring:
Inklusive forsikring i to år med dækning
op til 600,- € pr. skade.

Individuel konfiguration:
Anlægget kan konfigureres efter ønske.

Udvidelsesmuligheder:
Anlægget kan til enhver tid udvides ved 
stigende efterspørgsel.

724

Hvad gør Renz’ anlæg ti l 
vareafhentning så attraktive?
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myRENZbox
Anlæg ti l 
vareafhentning

Et anlæg til vareafhentning fra Renz optimerer forbindelsen 
mellem online- og offlinehandel. Det giver 24/7-service, 
hvor kunderne kan afhente eller returnere varer døgnet 
rundt uden at bruge ekstra tid. Takket være den dynamiske 
brug af de enkelte pakkebokse kan anlægget bruges af et 
større antal kunder. Ekstra stabil konstruktion garanterer 
sikker og diskret opbevaring af varen med elektronisk 
lås. Og et eksisterende anlæg er nemt at udvide, hvis 
efterspørgslen stiger.
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Fordele: 
l 24/7-service for kunder 
l Afhentning og returnering af varer 
l Kunden kan modtage varen samme dag 
l Billigere forsendelse 
l Mulighed for øget omsætning 
l Større kundetilfredshed 
l Reduktion af spidsbelastningstiden ved vareudleveringen 
l Jævn udnyttelse af medarbejderkapaciteten – anlægget kan fyldes op i stille perioder 
l Dynamisk anvendelse af pakkeboksene 
l Sikker og diskret opbevaring af varen 
l Muligt at udvide anlægget

Ekstra funktioner:  

 l Anvendelse som pakkepostanlæg: Modtagelse og returnering af pakker til egen virksomhed også  
 uden for åbningstiderne (se side 9 ) Anvendelse som medarbejderanlæg: Medarbejdere kan få   
 leveret private pakker på arbejdspladsen, som de så kan hente før eller efter arbejdstid eller i en  
 pause (se s. 46)

l Anvendelse til intern logistik: effektiv post- og varefordeling i virksomheden (se s. 48)
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myRENZbox 
Medarbejderanlæg

Når myRENZbox bruges som medarbejderanlæg, kan 
medarbejderne modtage og sende pakker privat, når de er på 
arbejde. Pakkerne kan hentes eller lægges i anlægget før og 
efterarbejdstid eller i en pause.
Leveringen sker sikkert og diskret. Det sparer arbejdstid til 
omdeling af private pakker i virksomheden og øger også 
medarbejdernes tilfredshed.
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Fordele: 

l Aflevering af private pakker på arbejdspladsen 
l Undgåelse af stress og tidsmangel, da man slipper for at tage ned i pakkeshoppen
l Ingen personaleressourcer bruges til omdeling af private pakker i virksomheden 
l Afhentning af pakker før/efter arbejde eller i en pause 
l Sikker og diskret opbevaring af pakker 
l Øget medarbejdertilfredshed 
l Positivt image udadtil og over for potentielle nye medarbejdere 
l Social service over for medarbejderne 
l Muligt at udvide anlægget

Ekstra funktioner: 

l  Anvendelse som pakkepostanlæg: Modtagelse og returnering af pakker til egen virksomhed også 
uden for åbningstiderne 

l Anvendelse som anlæg til vareafhentning: Afhentning og returnering af varer døgnet rundt 
 (se side 44) 
l  Anvendelse til intern logistik: effektiv post- og varefordeling i virksomheden (se s. 48)
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myRENZbox 
Intern logistik

myRENZbox er den perfekte løsning til effektiv post- og 
varefordeling i en virksomhed. Fra afdeling til afdeling 
eller fra firmaet til en ekstern modtager – ved anvendelse 
af systemet til intern logistik undgås unødvendigt 
logistikarbejde. Det sparer tid og beskytter pakkerne mod 
uberettiget adgang.
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Fordele: 

l  Effektiv post- og vareomdeling i virksomheden (afdeling til afdeling, afdeling til
 ekstern modtager, ekstern afsender til afdeling) 
l Meddelelsesfunktion for modtagerne 
l Tidsbesparelse – behøver kun gå én gang 
l Beskyttelse mod uvedkommende uberettiget adgang 
l Ikke lange afstande for postbuddet 
l  Postbuddet har ikke brug for adgangsrettigheder for at få adgang til følsomme og 

sikkerhedsrelevante områder 
l Muligt at udvide anlægget
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myRENZbox 
Internetportal for forhandlere
www.myrenz.com

Fordele for forhandlerne: 

l Nem administration af et eller flere anlæg 
l Tildeling og fratagelse af brugernes adgangsrettigheder 
l Oversigt over status og funktion af alle anlæg 
l Analyse af udnyttelsesgraden af anlægget, pakkeboksene samt af antal afleverede/returnerede   
 varer (eller pakker og forsendelser), service-meddelelser 
l  Interfaceintegration til eksisterende webshopløsninger, ERP-systemer eller databaser (ekstraudstyr) 
l Aktivering og deaktivering af logistiske processer

Med Renz’ internetportal www.myrenz.com kan et eller flere anlæg til vareafhentning administreres 
centralt. Med portalen tildeles og fratages adgangsrettigheder, og kundedata admini-streres. Desuden 
er der adgang til aktuelle informationer om anvendelse og status af anlægge-ne, og samtidig 
registreres transaktionerne i logbog. Eksisterende webshopløsninger, ERP-systemer eller databaser kan 
integreres i systemet via interfaces (fås som ekstraudstyr).
Ved brug af pakkepost- og medarbejderanlægget kan der med muligheden for integration
af logistiske processer til DHL 1) og ParcelLock 1) gives tilladelse til aflevering i anlægget til de deraf 
omfattede pakkedistributører. Der kan også genereres en individuel PIN-kode til andre distributører, 
der skal aflevere og afhente pakker. Ved anvendelse til intern logistik i virksom-heden kan Renz’ 
internetportal administreres af den centrale postafdeling.

Renz internet portal 
www.myrenz.com

1) optional
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myRENZbox 
Internetportal ti l  kunderne
www.myrenz.com

Fordele for kunderne: 

l Tracking (også for pakker og forsendelser) 
l Administration af personlige data 
l Meddelelsesfunktion, der kan sende besked via e-mail, sms, Messenger eller push-besked

Renz’ internetportal www.myrenz.com til kunder sikrer tidsbesparende brugeradministration.
Her kan man få vist informationer om status for den vare, der ligger klar til afhentning, eller for varer, 
der er lagt til retur, og administrere personlige data. Meddelelsesfunktionen kan også indstilles til at 
sende besked via e-mail, sms, Messenger eller push-besked.

Ved anvendelse som pakkepost- og medarbejderanlæg eller til intern logistik i virksomheden er disse 
informationer også tilgængelige online

Renz internet portal 
www.myrenz.com
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Kombineret med Renz’ styreenheden gør myRENZ-appen det muligt at betjene anlæg til 
vareafhentning med en smartphone eller tablet. Appen anvendes som elektronisk nøgle og 
informationsterminal med status for varer, der ligger klar til afhentning, eller returnerede varer. Appen 
anvendes også som elektronisk nøgle og informerer om levering og afhentning af pakker, når den 
bruges til interne logistiske formål i en virksomhed eller med pakkepost- eller medarbejderanlæg. 
Appen fås til iOS, Android og Windows.

myRENZ-appen

l myRENZ-appen:
 Appen fungerer som elektronisk nøgle til betjening af  
 pakkepostanlægget.

l Statusvisning:
 Informationer om varer og returvarer (også for pakker
 og forsendelser)

l Push-besked:
 Beboeren kan få meddelelse om varens eller pakkens   
 status via e-mail og sms eller direkte via en push-besked.

Understøttede styresystemer:

iOS
fra version 8.3

Android
fra version 4.3

Windows Phone
fra version 10
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Produkt linje Boksstørrelse XXS1) XS1) S1) M1) L1) XL1) XXL1) XXXL1)

CLASSIC 530 x   95 x 408 mm – – – – – –
530 x 190 x 408 mm – – – – –
530 x 380 x 408 mm – – – –
530 x 760 x 408 mm – –

EXCLUSIVE 300 x 110 x 385 mm – – – – – –
300 x 165 x 385 mm – – – – –
300 x 220 x 385 mm – – – – –
300 x 330 x 385 mm – – – –
300 x 440 x 385 mm – – – –
300 x 660 x 385 mm – – –
600 x 440 x 385 mm – –
600 x 880 x 385 mm – –
370 x 110 x 270 mm – – – – – –
370 x 165 x 270 mm – – – – –
370 x 220 x 270 mm – – – – –
370 x 330 x 270 mm – – – –
370 x 440 x 270 mm – – – –
370 x 660 x 270 mm – – – –
740 x 440 x 270 mm – – –
740 x 880 x 270 mm – – –
740 x 1100 x 270 mm – – –

EXCLUSIVE 300 x 440 x 450 mm – – – –

UDVIDET 300 x 660 x 450 mm – – –
600 x 440 x 450 mm – –
600 x 880 x 450 mm –
370 x 330 x 450 mm – – – –
370 x 440 x 450 mm – – – –
370 x 660 x 450 mm – – –
740 x 440 x 450 mm – –
740 x 880 x 450 mm –
740 x 1100 x 450 mm

myRENZbox click & collect 
Boksstørrelser

XXS XS S M L XL XXL XXXL

Pakkestørrelse  in mm
200 200 210 230 230 340 400 400
140 300 330 330 330 400 500 600
80 80 120 260 500 530 700 1000

Volumen i liter 2.2 4.8 8.3 19.7 38 72 140 240

1) Pakkestørrelser

Mulige pakkestørrelser iht. teknisk
specifikation CEN/TS 16819
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Service og vedligeholdelse

Montering, opstart og introduktion
Renz tilbyder professionel montering på stedet udført af autoriserede montører. På den måde
sikres optimal funktion af produktet. Efter idrifttagning viser vi pakkepostanlægget med dets mange 
funktioner og tilbyder undervisning i brugen af internetportalen www.myrenz.com.

Renz’ service- og vedligeholdelsesaftale

Vi lader jer ikke i stikken efter købet, men vil anbefale jer at tegne en af de service- og 
vedligeholdelsesaftaler, som Renz Service GmbH kan tilbyde.
Ud over regelmæssige softwareopdateringer og adgang til internetportalen tilbyder vi også en
vedligeholdelsesplan for anlægget. Desuden håndteres produktrelaterede reklamationer professionelt 
efter udløb af garantiperioden, afhængigt af leveringsomfanget . Vi rådgiver gerne, så I får valgt den 
helt rigtige service- og vedligeholdelsesaftale.

Omfang (eksempler): 
l Adgang til onlineportalen for administration og beboere 
l Softwareopdateringer af de købte processer 
l Regelmæssigt eftersyn på adressen (mekanisk og elektronisk) 
l Forlænget garanti 
l Rengøring og pleje 
l Reparationer efter udløb af garantiperioden
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Materiale og farver

Børstet rustfrit V4A-stål

Du kan vælge mellem over 200 RAL-farver og to standardfarver. Farver uden for RAL-registeret 841-
GL fås også på forespørgsel, og forarbejdning af pulvermaling (ikke CLASSIC) på opstillingsstedet kan 
også være mulig på forespørgsel (send os i givet fald et datablad fra producenten af pulvermalingen, 
så vi kan teste, om denne løsning er mulig). Malingens glans er angivet i glansenheder (= GE).

Grå a luminium RAL 9007*
Sat in overf lade

Traf ik  hv id RAL 9016*
Glans 75 +/–5 GE

Standard farver*

Denne farve kan afvige fra farver fra andre producenter på grund af de
forskellige metoder til påføring af pulvermaling og maling..

Matte RAL farver*

Renz farve nr. 9007 Renz farve nr. 9016

Dusty  grey RAL 7037*
Glans 35  +/–5 GERenz farve nr. 7105

DB 701 ( ingen RAL colour)*
Glans 25 +5 / –0 GERenz farve nr. 7545

Traf ik  hv id RAL 9016*
Glans 35 +/–5 GERenz farve nr. 9103

Ren hvid RAL 9010*Renz farve nr. 9010

Beige RAL 1001 *Renz farve nr. 1001

Creme hvid RAL 9001*Renz farve nr. 9001

S ignal  sort  RAL 9004*
Glans 35  +/–5 GERenz farve nr. 9102

DB 702 ( ingen RAL colour)*
Glans 25 +5 / –0 GERenz farve nr. 7544

L i l larød RAL 3004*Renz farve nr. 3004

Bordeauxvio let
RAL 4004*Renz farve nr. 4004

Rødvio let  RAL 4002*Renz farve nr. 4002

Dybsort  RAL 9005*
Glans 35  +/–5 GERenz farve nr. 9101

DB 703 ( ingen RAL farve)*
Glans 25 +5 / –0 GERenz farve nr. 7546

Andre RAL farver efter forespørgsel* (Glans 75 +/–10 GE)

Sepiabrun RAL 8014*Renz farve nr. 8014

Sølvgrå RAL 7001*Renz farve nr. 7001

Gråbrun RAL 8019*Renz farve nr. 8019

Mul ighed for  va lg af  egen RAL farve
(dog ikke per le  and f luorescerende 

nuancer)

Lys  rød orangee
RAL 2008*Renz farve nr. 2008

Rubinrød RAL 3003*Renz farve nr. 3003 Resedagrøn RAL 6011*Renz farve nr. 6011

* Bemærk: Vi kan ikke garantere fuld overensstemmelse med de viste farver. 
For at se den helt nøjagtige farve bedes du bruge et RAL-farvekort 841-GL eller et originalt RENZ-
DB-farvekort.

Korrosionsbeskyttet, pulverlakeret
stål eller Galfan-stål 



Renz A/S

Skagensgade 1 · DK-2630 Taastrup · Danmark

Tel. +45 4619 3500 · Fax +45 4619 4214

Email: info@renzgroup.dk

www.renzgroup.dk

Ret ti l  tekniske ændringer forbeholdes. 

Bil lederne viser ti l  dels anlæg med specialudstyr.
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