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Vidste du, at
Seks ud af ti ønsker at få post og pakker leveret i opgangen?

Smarte postkasser til fremtidens leverancer



E-handel er i vækst, der bliver flere og flere pakker
at levere, og kundernes forventninger stiger. I dag
er antalllet af pakker der ”mellemlander” i en pak-
keshop eller udleveringsted nogenlunde samme 
antal som dem der bliver leveret privat, sandsynligvis 
fordi afhentning anses for at være det billigste og 
mest fleksible alternativ. Men da danskernes samle-
de e-handel i 1. havlår 2019 er steget med 11,9% i 
forhold til 2018 kræve det nye metoder og vaner at 
håndtere mængden af pakker.

Store  
pakkemængder og 
stærk efterspørgsel 
kræver fleksible  
løsninger

Så, hvordan ser fremtiden ud, og hvad ønsker
kunderne? Danskerne har foretaget 105 mio.  
handler på nettet i det første halvår af 2019 og  
undersøgelser viser at de handlende i stor grad 
ønsker deres leveringer hjemme aller til arbejds-
pladsen. 

Løsningen er myRENZbox, en serie smarte og  
fleksible pakkebokse og postkasser med digitale 
navneskilte til hjemmet og kontoret. Kasserne er 
modulbaserede, og de kan sammensættes efter  
behov – i sortimentet finder du alt lige fra post-
bokse og pakkebokse til køle- og frostbokse til 
madleverancer.

Systemet er internetopkoblet og elektronisk, og  
det administreres på afstand – al form for nøgle-
håndtering og alle servicebesøg med henblik på  
at udskifte navneskilte vil forsvinde.

* FDIH e-handelsanalyse - 1. halvår 2019



2022

2019

Stigende pakkemængder
Stigende e-handel kræver nye 
metoder og vaner.

Levering
De handlende ønsker i stor grad deres  
leveringer hjemme eller til arbejdspladsen.



Leverancer uden 
mellemlandinger

I dag kræves det, at modtageren er hjemme for at modtage en leverance.
Men da de fleste arbejder til kl. 17:00 og sjældent har lyst at blive hjemme for at  
modtage en pakke, resulterer det i ubekvemme arbejdstider for leverandørerne, hvilket 
gør tjenesten ekstra dyr. Derfor er afhentning lige nu den bedste løsning for alle.

Med myRENZbox elektroniske postkasser og pakke-
bokse i kontorbygningen eller etageejendommen kan 
der foretages leveringer, uanset om modtageren er 
hjemme eller ej. Leverandørerne slipper for at køre ud 
med varerne i døgnets travleste timer, og modtageren 
behøver ikke at tage nogen steder hen – bortset fra 
hjem – for at hente sin pakke.

myRENZbox-systemet er elektronisk og internet- 
opkoblet – postkasserne er forsynet med digitale 
navneskilte, og både post- og pakkepostkasserne kan 
åbnes med en RFID-chip, en kode eller en app. Når en 
bruger identificerer sig over for centralenheden, åbnes 
den aktuelle postkasse eller pakkeboks, og leverancen 
kan ganske enkelt hentes eller afsendes.



Unikke på markedet – med integration til låsesystemer
myRENZbox-systemet er opbygget med et åbent API og er fuldstændig integreret med flere låsesystemer. Og der er flere på vej.  
Alle data lagres og administreres i et og samme system, hvilket sparer tid, reducerer administrationen og minimerer risikoen for fejl.  
Et åbent API forhindrer også, at du bliver låst til én leverandør, når det drejer sig om andre leveringsløsninger uden for postkassen.

Høj kvalitet
Industriførende kvalitet 
med en levetid på over 
20 år.

Skjulte kabler
Skjulte kabler redu- 
cerer risikoen for  
beskadigelse.

Administration online
Navneskilte og adgang til 
postkassen administreres 
online.

Digitale navneskilte
Fabriksmonteret OLED- 
display med høj betragt-
ningsvinkel.

Åbent API
Systemet kan integreres med 
f.eks. et låsesystem.

Selvåbnende luger
Adgangstilpassede og 
selvåbnende låger.

Plug and play-montering
Systemet er internetbaseret, 
så det er bare at montere og 
gå i gang.

Fleksibel konstruktion
Vælg blandt forskellige 
størrelser, funktioner og  
faste moduler.

Forberedt til pakke-flow
Forberedt til både at afhente 
og sende pakker.



Sæt en smartere 
standard

Med myRENZbox-systemets elektroniske postkasser til post og pakker kan leveringer 
foretages døgnet rundt. Uanset om det er en distributør, der skal levere en pakke, en 
butik, der skal efterlade en madboks, eller en nabo, som skal låne sin boremaskine ud.

Levering

Retur

1. Leverandøren identificerer  
sig over for myRENZbox- 
centralenheden og efterlader 
pakken i pakkeboksen

2. Der sendes en meddelelse  
til modtageren om, at pakken 
er kommet

3. Modtageren identificerer sig 
over for centralenheden – den 
aktuelle pakkeboks åbnes

1. Afsenderen identificerer sig 
over for myRENZbox-centralen-
heden og vælger en passende 
pakkeboks til returforsendelsen

2. Der sendes en meddelelse  
til distributøren om, at pakken  
er klar til afhentning

3. Distributøren identificerer sig 
over for centralenheden – den 
aktuelle pakkeboks åbnes

* For at en pakke kan modtages eller afsendes med en distributør, skal der indgås en aftale

myRENZbox – godt for brugeren



myRENZbox – godt for brugeren

Postkasserne tilpasses 
efter plads og behov

Ingen nøglehåndtering og 
ingen servicebesøg for at 

opdatere navneskilte

Sikre postkasser og  
pakkebokse til alle typer  
leverancer (breve, pakker,  

køle- og frysevarer)

Via integration med et  
låsesystem administreres 

hele ejendommen i ét  
system

Én moderne løsning,  
der forenkler hverdagen  

for brugerne

myRENZbox – en god løsning for boligejeren

Én moderne post- og 
pakkeløsning, der for-
enkler hverdagen

Du kan oprette en engangs-
kode til en ven, der skal 
hente noget i postkasserne

Du ved, hvornår leverancen 
er kommet (du slipper for at 
vente hjemme eller stå i kø 
på et udleveringssted)
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Pakkehåndtering døgnet 
rundt. Du behøver ikke 
at være hjemme for at 
modtage leverancer

Nemt at sætte i drift og 
udbygge efter behov



myRENZbox e-Line liggende

myRENZbox elektroniske 
postkasseanlæg
myRENZbox intelligente elektroniske post- og pakkepostkasser er en sikker og fleksibel leveringscentral  
i ejendommen – uanset om det er postbuddet, distributøren, naboen eller vennen, der skal hente  
eller efterlade noget. Adgangen håndteres på afstand, og systemet kan integreres med flere forskellige  
nøglesystemer, hvilket minimerer nøgleadministrationen.

Et fleksibelt elektronisk postkasseanlæg i høj kvalitet og 
stilrent design. 

Med de elektroniske låse i myRENZbox e-Line undgår man 
mekaniske nøgler og det er nemt at ændre og lave nye 
adgangsbrikker. 

De digitale OLED navne-display kan ligeledes hurtigt 
ændres og kan også vise “Nej tak til reklamer”.

Wagner Ejendomme, Jyllandsgade, Aalborg.

Beddingen 5.

Wagner Ejendomme, Jyllandsgade, Aalborg.



Ingen skjulte  
omkostninger i  

forbindelse med et  
system, som du har købt!

Hvis du ønsker det,  
kan du oprette en  

serviceaftale.

Med myRENZbox får du alle muligheder for tilpasning til netop din ejendom. 
Det gælder ikke blot for farver, men også for montering på væg eller stolper. 
Du kan endda få myRENZbox indbygget i en væg. Det fleksible modulsystem 
gør, at du aldrig bliver låst til én løsning, men at du enten kan udvide eller 
reducere den efter behov.

myRENZbox e-Line stående

Se mere information og mål på renzgroup.dk

Gelleupparken, Aarhus.



Mekaniske  
postkasseanlæg
For dig, der foretrækker nøglebaseret håndtering af post og pakker i eller uden for ejendommen, og 
som ønsker en løsning, der er enkel at anvende for alle. Hver låge er monteret separat, hvilket gør 
udskiftning af reservedele lettere. De mekaniske postkasser kan monteres på væg, på fritstående 
stativer, eller de kan indbygges, og de findes i flere forskellige produktserier.

Vores Exclusive postkasseanlæg er udarbejdet i 
korrosionsbeskyttet, pulverlakeret Galfan-stål i 
høj kvalitet, der sikre en lang levetid. Postkasse-
anlægget kan tilpasses fuldstændigt til jeres be-
hov med støjdæmpende klapper, vandal sikrede 
navneskilte og ringetryk, kameraovervågning 
eller andet.

Generationen Renz Plan leveres i en unik kvalitet, 
udtrykt i et elegant design. Postkasseanlægget 
har en absolut plan overflade og brevklapper-
ne har lige linjer. Som materiale anvender vi 
V4A-rustfrit stål med flot børstet overflade eller 
pulverlakeret Galfan-stål

RENZ BasicRENZ Basic+RENZ ExclusiveRENZ Plan

RENZ Plan

RENZ Exclusive

The Silo, København.



Model 784 - Et rummelig og robust postkasseanlæg, 
der er velegnet til ældre etageejendomme med små 
trappeopgange. Leveres i kraftig kvalitet i to overflader 
malet galvaniseret stål eller slebet rustfrit stål. Postkas-
seanlægget har sidehængt, betjeningsvenlig låge og er 
enkel at montere. Postkasse er forsynet med en posthol-
der, der sikre at posten ikke falder ud, når lågen åbnes.

RENZ Basic

Postkasseanlæg der er udarbejdet i pulverlakeret 
galvaniseret stål eller rustfri stål. Høj kvalitet, i et 
tidsløst design og med mange muligheder for ud-
formninger og farver. Leveres med Renz standard 
navneskilte og klapper.                 

Model 701 - Et klassisk, populært og rummeligt postkas-
seanlæg der kan leveres i 2 overflader – malet galvaniseret 
stål eller slebet rustfrit stål. Postkasseanlægget har side-
hængt, betjeningsvenlig låge og er enkelt at montere.

Se mere information og mål på renzgroup.dk

RENZ Basic+Ørestad Plejecenter, Amager.

Fælledudsigten, Amager Fælled 

Banebo Plejecenter.





Mekanisk eller elektronisk 
post- og pakkeboks?
Alle postkasser i vores sortiment er kvalitetsprodukter med store muligheder for individuel tilpasning.
Det første trin, når du skal vælge model, er at bestemme, om postkassen skal være myRENZbox  
elektronisk eller mekanisk. Vi er klar til at hjælpe dig med valget.

MEKANISKELEKTRONISK

Sikker og diskret post- og pakkehåndtering

Fleksibel konstruktion med liggende, stående og
kompakte moduler, der sammensættes efter behov

Kvalitetsprodukt i stærke metalplader og 
slidstærke detaljer – levetid på over 20 år

Til indendørs eller udendørs brug

Fastgørelse på monteringsliste

Miljøvenlig lak i flere forskellige RAL-farver,  
som du kan vælge imellem

Plug and play-montering

Minimale vedligeholdelses- og administrationsomkostninger

Nøglefri håndtering  - administration online

OLED-navneskilte og digital kontrolenhed

Kan integreres med nøglesystem

Digital meddelelse til modtageren ved pakkelevering

Forberedt til returhåndtering og afsendelse af pakker

Aptus-Salto-Ruko-Smartair-Myfare m.fl.



Farve, form og funktion  
på dine vilkår

Du kan vælge mellem flere forskellige typer RENZ mekaniske og myRENZbox elektroniske postkasser  
og pakkebokse, men det er altid bedst, når de er brugertilpassede. Derfor kan du frit vælge størrelse, 
behandling, farve og fordele blandt de forskellige postbokse, pakkebokse samt køle- og frostbokse.  
Vi hjælper selvfølgelig til. Systemet kan nemt udvides, efterhånden som det bliver  
nødvendigt.

Du kan vælge  
mellem 80 forskellige 

RAL-farver i blank, mat  
eller struktur og opsætte  
et postkasseanlæg, der  

bliver et møbel ved  
indgangen





Det betaler sig at 
vælge høj kvalitet
Derfor koster selve indkøbet lidt mere. Men forskellen er ofte udlignet, 
allerede når postkasserne hænger på væggen og er i brug. Allerede  
efter 1 år er du blevet sparet for både problemer og penge. Ingen 
skjulte omkostninger for at benytte et system, som du har købt.

Hårdføre metalplader, modulbaseret, fleksibelt, smart konstruktion, slidstærke detaljer, system 
med åbent API, ingen synlige ledninger, hurtigere og mere tilgængelig service. Installation og 
montering med fastgørelse på monteringsliste. Som standard 5 års garanti på selve postkasserne 
og 2 års garanti på elektronikken. Elektroniske og mekaniske funktioner er testet til forhold, der 
svarer til 35 års anvendelse.



Alle postkasser
• Industriførende kvalitet med genanvendelse af spild

• Lang levetid for plademateriale og elektronik

• Smart konstruktion, der gør vedligeholdelse
 og service lettere

• Enkel montering, plug and play

• Testet på fabrikken før levering

myRENZbox E-Line
• Administreres på afstand (hverken nøgler eller 
 servicebesøg for at udskifte navneskilte)

• Fuld integration med låsesystemer – minimerer 
 administrationen

• Ingen synlige ledninger

• Boksen åbnes automatisk, når postkassen  
 aktiveres

• Giver mulighed for levering til hjemmet før  
 eller efter myldretidstrafikken

• Reducerer antallet af forgæves kørsler for  
 leverandører



Vi gør en forskel,  
der virkelig kan 
mærkes
Innovationer, vores forståelse for mennesker og vores 
fokus på detaljerne har givet os en førende position på 
det europæiske marked. Vi har 95 års erfaring i branchen 
og alt, hvad vi gør, er gennemsyret af kvalitet – lige fra 
fremstilling og produktudvikling til service, behandling 
og levering. Vi stræber efter at kunne tilbyde branchens 
bedste produkter og service. Vi har en anderledes måde 
at arbejde på, som gør mere nytte for vores kunder.

RENZ er størst i Europa, hvad angår post- og pakkebokse med 
elektroniske løsninger. Ca. 800 ansatte og 5 fabrikker i Europa 
med en omsætning på næsten 100 mio. euro.



På alle større projekter, hvor det 
ikke er muligt at anvende nogen 
af vores mange standardinte-
grationer, begynder vi med en 
workshop, før vi sender et tilbud

Vi ønsker at forstå, før vi kommer med for-
slag. Vi tager udgangspunkt i standarder 
og foretager tilpasninger. Når vi har fået 
indsigt i kundens behov og arbejdsgange 
samt slutbrugeroplevelsen, kan vi foreslå 
langsigtede løsninger, der virkelig gør en 
forskel.

Software pakke – Opdatering 
af software og database på 
afstand

Basic pakke – Opdatering af 
software og database, kontrol 
og planlagt service.

Top pakke – Opdatering af 
software og database. Kontrol 
og service af hardware og 
elektronik, gratis reservedele, 
prioriteret adgang i tilfælde 
af skader eller fejl.

Vores servicepakker

Kontakt os

info@renzgroup.dk

Skagensgade 1
DK - 2630 Tasstrup
Tel: 4619 3500

renzgroup.dk




