Szanowni Państwo, Drodzy Klienci!
Nazwa Renz zawsze wiąże się z wysoką
jakością, doskonałym serwisem oraz indywidualnym
podejściem. Niezależnie od tego czy rozmawiamy
o rozwiązaniach klasycznych czy indywidualnych
projektach. W naszej firmie znajdziesz każdą skrzynkę
jakiej szukasz. Jeśli nie ma jej w tym katalogu,
opracujemy dla Ciebie indywidualny projekt.
Dziś oddajemy w Państwa ręce pierwszą
edycję polskiego katalogu skrzynek pocztowych
marki RENZ. Jesteśmy bardzo dumni z tego, iż udało
nam się opracować, gamę produktów dedykowaną
dla polskich konsumentów. Jest to zadanie bardzo
trudne, gdyż to my, szukamy produktów o bardzo
wysokiej jakości, w korzystnej cenie.
Dziękujemy obecnym klientom za wspólnie
przeprowadzone projekty, oraz zapraszamy nowych
klientów do współpracy, by wraz z nami budować
swój sukces. Dzięki Wam to już ponad 90 lat jesteśmy
na rynku, dostarczając rozwiązania najwyższej jakości.

Pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów!
Zespół Renz Polska

List
Pelikan
Fala
Premium 110

Beryl
Kwarc
Rubin
Classic 90
Classic 100

Eco 15
Eco 25
Eco 30

Skrzynki pocztowe, indywidualne

Seria PREMIUM

Seria CLASSIC

Seria ECO

Seria ECO

Magma

Alabaster
Granit

Skrzynki lokatorskie

Seria CLASSIC

KORPORACJA
Grupa RENZ to obecnie lider dystrybucji rozwiązań pocztowych w 17 krajach europejskich. Sukcesywnie rozwija się, dostosowując swoją ofertę
według potrzeb oraz przyzwyczajeń każdego z rynków. Polityka ta przynosi wymierne efekty, w postaci ciągłego wzrostu firmy oraz jej nieprzerwanego
rozwoju.

NASZE WARTOŚCI, CEL MISJA I WIZJA FIRMY
Firma RENZ Sp. z o.o. to lider w produkcji indywidualnych i systemowych skrzynek pocztowych na rynku europejskim. Powstała w 1925 roku w
Kirchbergu w Niemczech, i jako rodzinna firma stawia na nowoczesne rozwiązania, określa kierunek rozwoju rynku i kreuje standardy techniczne. Jej główny
zakład ma około 25 000 m2 powierzchni produkcyjnej, zakład w Polsce ma około 8000 m2 i zatrudnia około 130 pracowników. Firma posiada oddziały we
Francji, Wielkiej Brytanii, Danii a także w Polsce.
Priorytetem firmy jest dostarczanie rozwiązań innowacyjnych oraz wysokiej jakości. Dbałość wykonania i nowoczesny design to wizytówka naszej
firmy. Zakup produktu RENZ to gwarancja udanej transakcji oraz sprawne użytkowanie przez długie lata.

CEL
Nadrzędnym celem firmy RENZ jest budowa pozycji lidera w segmencie rynku, budowa sieci dystrybucji oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów.

MISJA
Misją firmy RENZ jest intensywny i innowacyjny rozwój rozwiązań pocztowych. Dystrybucja tych dóbr na rynku europejskim, musi być realizowana
z poszanowaniem naturalnego środowiska zgodny z obowiązującymi przepisami oraz normami etycznymi dając klientom satysfakcję. Doskonalenie kadry oraz
wykorzystanie ich potencjału stanowi nasz priorytet.

WIZJA
Firma ma za zadanie zbudować pozycję lidera na rynku europejskim w dziedzinie profesjonalnych rozwiązań pocztowych dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Skupiamy się na wysokich standardach, bezkompromisowo odnosząc się do jakości oferowanych przez nas produktów. Kierunek
rozwoju przedsiębiorstwa pozostaje bez zmian – dostarczać i rozwijać wysoko wartościowe produkty z sektora rynku pocztowego.

HISTORIA
Firma powstała w 1925 roku w Niemczech. Sukcesywnie rozwijała się, oferując swoim klientom szeroką gamę produktów metalowych, ostatecznie
skupiając się na oferowaniu rozwiązań pocztowych.

O firmie

MAGAZYN MATERIAŁÓW

MALARNIA

Materiały do produkcji przechowywane są w
specjalnie do tego przystosowanej części hali, zabezpiecza
je to przed uszkodzeniem i korozją. Stosujemy różne
rodzaje i grubości blach oraz profili. Najczęściej są to blachy
stalowe galwanizowane w arkuszach i coilach, nierdzewne i
kwasoodporne. Okazjonalnie stosujemy blachy miedziane,
aluminiowe lub mosiężne. Wiele modeli naszych skrzynek
posiada aluminiowe klapki, które przygotowywane są z
odpowiednich profili.

W zależności od przyjętej specyfiki produktu
i technologii trafiają tu zarówno pojedyncze elementy jak
i częściowo zmontowane skrzynki, które nie wymagają już
przejścia przez działy cięcia, gięcia i montażu wstępnego
gdzie powłoka malarska mogłaby zostać naruszona.
Dzięki temu nasze wyroby zyskują dodatkową ochronę
antykorozyjną. Zaawansowana technologicznie linia
malarska gwarantuje najwyższą jakość i trwałość powłoki.
Oferujemy pełną gamę kolorów RAL, a jeśli konieczne jest
wykonanie skrzynki w dokładnie takim samym kolorze jak
płot lub fasada, malujemy również farbami proszkowymi
powierzonymi nam przez klienta

CIĘCIE

MONTAŻ KOŃCOWY

Tu rozpoczyna się produkcja naszych skrzynek.
Na blachy czekają aż 4 wykrawarki i 3 prasy hydrauliczne
automatycznych maszyn sterowanych numerycznie.
Każda z nich wycina poszczególne elementy z chirurgiczną
precyzją co pozwala nam zachować niezmienny standard
wymiarów w kolejnych partiach produkcyjnych. Używane
przez nas narzędzia nie powodują uszkodzeń warstwy cynku
zabezpieczającej materiał, dzięki czemu nasze produkty
zachowują odporność na warunki atmosferyczne przez długi
czas. Wycięte elementy posiadają całkowicie płaską formę.
Odpowiedni kształt nadaje im kolejny dział jakim jest gięcie.

Na tym etapie dokonujemy ostatecznego
montażu naszych skrzynek. Łączymy przygotowane przez
poprzednie działy elementy w gotowe skrzynki i zestawy,
klapki, zamki oraz instrukcje montażowe. Gotowe produkty
pakowane są w ekologiczne pudełka kartonowe
lub przezroczyste worki z tworzywa sztucznego. Po ostatnim
z etapów produkcyjnych nasze skrzynki poddawane są
rygorystycznej kontroli jakości.

GIĘCIE

KONTROLA JAKOŚCI

Pierwszym procesem zachodzącym na dziale
gięcie, jest profilowanie ostrych krawędzi blachy czyli ich
wygładzenie aby stały się bezpieczne dla użytkowników.
Przygotowane tak elementy trafiają na jedną z ośmiu
maszyn gnących z odpowiednio dobranym narzędziem
i programem zapewniającym charakterystyczną dla nas
precyzję. W zależności od modelu skrzynki oraz materiału z
jakiego jest wykonana wyprofilowane elementy trafiają na
montaż wstępny lub malarnię.

Na każdym z etapów produkcji elementy
poddawane są wyrywkowej kontroli jakości.
Po montażu końcowym podlegają ostatecznej, szczegółowej
kontroli. Sprawdzamy działanie zamków, sprawność części
ruchomych, jakość malowania itp. Rygorystyczne wymogi
działu kontroli jakości pomagają utrzymać nam najwyższy
standard naszych skrzynek.
Jakość produktów jest dla nas jednym z
najważniejszych czynników, gdyż to ona stanowi wartość dla
naszych klientów. Dzięki wysokiej jakości spółka Renz stała
się marką rozpoznawalną w całej Europie.

ZGRZEWANIE I NITOWANIE

MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH

Pogięte elementy łączymy w całość na
dziale montażu wstępnego. Części o dłuższych prostych
krawędziach są zgrzewane dzięki czemu uzyskują niebywałą
sztywność i zapewniają całej konstrukcji stabilność i
wytrzymałość. Mniejsze elementy i bardziej skomplikowane
konstrukcje łączymy za pomocą nitów co daje większe pole
manewru naszym projektantom.

Gotowe skrzynki, które bez zastrzeżeń przeszły
kontrolę jakości trafiają na magazyn wyrobów gotowych
gdzie są konfekcjonowane, pakowane w opakowania
zbiorcze, starannie zabezpieczane i przygotowywane
do transportu. W tym miejscu żegnamy się z naszymi
produktami, które wędrują do klientów sprawiać im radość
i służyć przez wiele lat.

Skrzynki Indywidualne

Skrzynka do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, na stojaku lub ogrodzeniu. Ułożenie
korespondencji pionowe.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 mm.
Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016
oraz wszystkich innych na zapytanie.

Eco 15

Seria
SeriaECO
ECO

skrzynka pocztowa

Seria ECO

skrzynka pocztowa

Eco 15

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 221mm
Wys.: 327mm
Głęb.: 67mm

Stal galwanizowana malowana proszkowo.
Inne:
- 2 klucze w zestawie

Kolor:

Nr kat.:
surowy

RAL 9006

RAL 7016

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

-

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Skrzynka do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, na stojaku lub ogrodzeniu. Ułożenie
korespondencji pionowe.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 mm.
Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016
oraz wszystkich innych na zapytanie.

Eco 25

Seria
SeriaECO
ECO

skrzynka pocztowa

Seria ECO

skrzynka pocztowa

Eco 25

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 380mm
Wys.: 302mm
Głęb.: 100mm

Stal galwanizowana malowana proszkowo.
Inne:
- 2 klucze w zestawie

Kolor:

- format C4
surowy

RAL 9006

RAL 7016

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

Nr kat.:
- 590 101

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Skrzynka do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, na stojaku lub ogrodzeniu. Ułożenie
korespondencji pionowe.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 mm.
Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016
oraz wszystkich innych na zapytanie.

Eco 30

Seria
SeriaECO
ECO

skrzynka pocztowa

Seria ECO

skrzynka pocztowa

Eco 30

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 275mm
Wys.: 359mm
Głęb.: 140mm

Stal galwanizowana malowana proszkowo.
Inne:
- 2 klucze w zestawie

Kolor:

- format C4
surowy

RAL 9006

RAL 7016

Nr kat.:
RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

- 590 150

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Skrzynka indywidualna, model o podwyższonym standardzie do montażu
wewnętrznego jak i zewnętrznego w szczególności do ogrodzeń i stojaków. Jest to skrzynka
przelotowa jak i nie przelotowa umożliwiająca włożenie korespondencji z zewnątrz posesji a jej
odbiór z wewnątrz. Możliwość montażu w ogrodzeniu oraz stojaku
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych
Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na
zapytanie.
Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek cylindryczny o niskiej
powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko lub
grawerunek za dopłatą.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Beryl

Seria
SeriaCLASSIC
ECO

skrzynka pocztowa

Seria CLASSIC

skrzynka pocztowa

Beryl

Wymiar skrzynki:
Szer.: 270mm
Wys.: 380mm
Głęb.: 100mm
Kolor:

surowy

RAL 9006

RAL 7016

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

Materiał:
Stal galwanizowana malowana proszkowo,
klapka profil aluminiowy.

Inne:
- 2 klucze w zestawie
- format C4

Nr kat.:
- 142 210

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Skrzynka indywidualna, model o podwyższonym standardzie do montażu
wewnętrznego jak i zewnętrznego w szczególności do ogrodzeń i stojaków. Jest to skrzynka
przelotowa jak i nie przelotowa umożliwiająca włożenie korespondencji z zewnątrz posesji a jej
odbiór z wewnątrz. Możliwość montażu w ogrodzeniu oraz stojaku.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych
Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na
zapytanie.
Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek cylindryczny o niskiej
powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko lub
grawerunek za dopłatą.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Kwarc

Seria
SeriaCLASSIC
ECO

skrzynka pocztowa

Seria CLASSIC

skrzynka pocztowa

Kwarc

Wymiar skrzynki:
Szer.: 370mm
Wys.: 330mm
Głęb.: 100mm
Kolor:

surowy

RAL 9006

RAL 7016

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

Materiał:
Stal galwanizowana malowana proszkowo,
klapka profil aluminiowy
Inne:
- 2 klucze w zestawie
- format C4
Nr kat.:
- 141 110

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Skrzynka o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych lub z blach nierdzewnych. Dostępna
w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.
Skrzynka dostępna także bez gazetnika.
Zamek cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Wymiar skrzynki
to 425 x 368 x 113. Jej pojemność to aż 18 litrów.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Rubin

Seria
SeriaCLASSIC
ECO

skrzynka pocztowa

Seria CLASSIC

skrzynka pocztowa

Rubin

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 425mm
Wys.: 368mm
Głęb.: 113mm

Stal galwanizowana malowana proszkowo.
Inne:
- 2 klucze w zestawie

Kolor:

- format C4
surowy

RAL 9006

RAL 7016

- możliwość montażu na stojaku P22
Nr kat.:

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

- malowana 250 100
- nierdzewna 250 000

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Classic 90

Skrzynka o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych.
Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na
zapytanie.
Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek Renz Lock cylindryczny
o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Grawerunek za dopłatą. W skrzynce
zamieszczono informację o kluczu w przypadku jego zgubienia.
Szerokość skrzynki to 260 mm i wysokość 330 mm. Poza nimi dostępne inne wymiary
skrzynek na zapytanie.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Seria
SeriaCLASSIC
ECO

skrzynka pocztowa

Seria CLASSIC

skrzynka pocztowa

Classic 90

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 260mm
Wys.: 330mm
Głęb.: 100mm

Stal galwanizowana malowana proszkowo,
klapka profil aluminiowy, wraz z uszczelką,
lub nierdzewna.
Inne:

Kolor:

- 2 klucze w zestawie
- format C4

surowy

RAL 9006

RAL 7016

Nr kat.:
- 590 109 malowana

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

- 590 400 nierdzewna

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Classic 100

Skrzynka o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku. Ułożenie korespondencji poziome.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm. Dostępna w typowych
kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.  Możliwość
łączenia pojedynczych modułów w zestawy.
Zamek cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Seria
SeriaCLASSIC
ECO

skrzynka pocztowa

Seria CLASSIC

skrzynka pocztowa

Classic 100

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 270mm
Wys.: 380mm
Głęb.: 100mm

Stal galwanizowana malowana proszkowo,
klapka profil aluminiowy

Kolor:

- 2 klucze w zestawie

Inne:
- format C4

surowy

RAL 9006

RAL 7016

Nr kat.:
- 953 100 malowana proszkowo

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

- 953 400 nierdzewna

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Skrzynka o najwyższym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych. Dostępna w typowych kolorach RAL
9006, 9010, 7016 oraz wszystkich innych na zapytanie.
Zamek Renz Lock, cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze.
Wymiar skrzynki to 370 x 333 x 100. Jej pojemność to aż 12,5 litrów.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

List

Seria
SeriaPREMIUM
ECO

skrzynka pocztowa

Seria PREMIUM

skrzynka pocztowa

List

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 355mm
Wys.: 260mm
Głęb.: 80mm

Stal galwanizowana malowana proszkowo,
lub stal nierdzewna
Inne:
- 2 klucze w zestawie

Kolor:

- format C4
surowy

RAL 9006

RAL 7016

- możliwość montażu na stojaku P22
Nr kat.:

RAL 9010

- 590 111

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, Gądki, 62-023

www.renz.com.pl

Pelikan

Skrzynka o najwyższym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych. Dostępna w typowych kolorach RAL
9006, 8002, 1016, 7016, 9016, nierdzewna oraz wszystkich innych na zapytanie.
Zamek Renz Lock, cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze.
Wymiar skrzynki to 350 x 390 x 120. Jej pojemność to aż 12,5 litrów.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Seria
SeriaPREMIUM
ECO

skrzynka pocztowa

Seria PREMIUM

skrzynka pocztowa

Pelikan

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 350mm
Wys.: 390mm
Głęb.: 120mm

Stal galwanizowana malowana proszkowo
i/lub stal nierdzewna.
Inne:
- 2 klucze w zestawie

Kolor:

- format C4
surowy

RAL 9006

RAL 7016

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

Nr kat.:
- 590 632

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Skrzynka o najwyższym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych i/lub nierdzewnych. Dostępna w
typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.
Zamek Renz Lock, cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze.
Wymiar skrzynki to 275 x 390 x 125. Jej pojemność to aż 12,5 litrów.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Fala

Seria
SeriaPREMIUM
ECO

skrzynka pocztowa

Seria PREMIUM

skrzynka pocztowa

Fala

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 275mm
Wys.: 390mm
Głęb.: 125mm

Stal galwaizowana malowana proszkowo,
stal nierdzewna lub miedź.
Inne:
- 2 klucze w zestawie

Kolor:

- format C4
surowy

RAL 9006

RAL 7016

- możlwiość montażu na stojaku P22
Nr kat.:

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

- 590 630

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Premium 110

Skrzynka o najwyższym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Montaż natynkowy, na stojaku lub na ogrodzeniu. Ułożenie korespondencji pionowe.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych. Dostępna w typowych kolorach RAL
9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie.
Zamek Renz Lock, cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze.
Wymiar skrzynki to 370 x 333 x 100. Jej pojemność to aż 12,5 litrów.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Seria
SeriaPREMIUM
ECO

skrzynka pocztowa

Seria PREMIUM

skrzynka pocztowa

Premium 110

Wymiar skrzynki:

Materiał:

Szer.: 370mm
Wys.: 330mm
Głęb.: 100mm

Stal nierdzewna 100%
Inne:
- 2 klucze w zestawie

Kolor:

- format C4
surowy

RAL 9006

RAL 7016

- możlwiość montażu na stojaku P22
Nr kat.:

RAL 8002

RAL 1016

RAL 9016

- 952 400

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, Gądki, 62-023 www.renz.com.pl

Skrzynki Lokatorskie

Alabaster

Skrzynka lokatorska, model
podstawowy
przeznaczony
do
montażu wewnętrznego. Montaż
natynkowy, podtynkowy lub na
stojaku. Ułożenie korespondencji
poziome.
Wykonana z blach stalowych
galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm.
Dostępna w typowych kolorach RAL
1001, 9006, 8002, 1015, 7016, 7035
oraz wszystkich innych na zapytanie.
Możliwość łączenia pojedynczych
modułów w zestawy. W zestawie
2 klucze. Standardowo z prawej
skrzynki plastikowe okienko oraz
perforacja. Inne rozwiązania na
zapytanie. Skrzynki dostępne w
wersjach od 1 do 8 skrytek.
Skrzynka spełnia warunki
rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.

Seria
SeriaECO
ECO

skrzynka pocztowa

Seria ECO

skrzynka pocztowa

Alabaster

Wymiar skrzynki:
Szer.: 380mm
Głęb.: 250mm
Kolor:

RAL 9006

RAL 8002

RAL 7016

RAL 1001

RAL 1015

RAL 7016

Materiał:
Stal galwanizowana malowana proszkowo.
Inne:
- 2 klucze w zestawie
- format C4
Nr kat.:
- 751 100

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Granit

Skrzynka lokatorska, model
podstawowy
przeznaczony
do
montażu wewnętrznego. Montaż
natynkowy, podtynkowy lub na
stojaku. Ułożenie korespondencji
poziome.
Wykonana z blach stalowych
nierdzewnych 0,6 i 1,00 mm.
Możliwość łączenia pojedynczych
modułów w zestawy. W zestawie
2 klucze. Standardowo z prawej
skrzynki plastikowe okienko oraz
perforacja. Inne rozwiązania na
zapytanie. Skrzynki dostępne w
wersjach od 1 do 8 skrytek.
Dostępna
grawerowana lub
szyldem nazwiska.

także
jako
z podwójnym

Skrzynka spełnia warunki
rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014.

Seria
SeriaECO
ECO

skrzynka pocztowa

Seria ECO

skrzynka pocztowa

Granit

Wymiar skrzynki:
Szer.: 380mm
Głęb.: 250mm
Kolor:

stal
nierdzewna

Materiał:
Stal nierdzewna.
Inne:
- 2 klucze w zestawie
- format C4
Nr kat.:
- 751 400

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul.Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

Magma

Skrzynka lokatorska, model o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego
jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku. Ułożenie korespondencji
poziome. Skrzynka przelotowa jak i nie przelotowa.
Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych
Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na
zapytanie.
Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek cylindryczny o niskiej
powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko lub
grawerunek za dopłatą.
Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22
Kwietnia 2014.

Seria
SeriaCLASSIC
ECO

skrzynka lokatorska

Seria CLASSIC

skrzynka lokatorska

Magma

Wymiar skrzynki:

Inne:

Szer.: 370/300/270mm
Wys.: 110mm
Głęb.: 270/370/370mm

- 2 klucze w zestawie

Nr kat.: 851, 852, 853

- zamek Renz Lock
- format C4

Materiał:
Skrzynki galwanizowane, galwanizowane malowane proszkowo, bądź nierdzewne.

Producent:
RENZ Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A, 62-023, Gądki

www.renz.com.pl

