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Oplossingen voor pakketbrievenbussen
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De albo Columna eSafe is een alleenstaande zuilvormige aluminium brievenbus die inspeelt in op de groeiende trend van 
e-commerce, waarbij de consumenten steeds vaker pakketten online bestellen en die thuis laten leveren.

Vooraan is de albo Columna eSafe voorzien van een naar binnen draaiende brievenbusklep en een klep voor de pakketten. 
Beide kleppen zijn voorzien van een antidiefstalbeveiliging. Binnenin is de bodem uitneembaar zodat het postvolume kan 
verdubbeld worden (ideaal voor tijdens vakantieperiodes). De bodem is voorzien van afwateringsgaten en een speciale 
profilering zodat condens uw post niet kan beschadigen.

• Roestvrij
• Openvallende deuren achteraan
• Voorzien van sleutelslot
• Geschikt voor BPOST pakketdozen: 4 - 5 - 6 - 7
• Geschikt voor POST NL pakketdozen: 1 - 2 - 3 - 4

Afmetingen 
• Hoogte: 1100 mm
• Breedte: 314 mm
• Diepte: 350 mm
• Max gewicht - pakket: 2 kg
• Max afmetingen - pakket: 320 x 230 x 115 mm

albo® Columna eSafe
Strakke aluminium pakketbrievenbus

Voorzijde Achterzijde
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De albo Fenix eSafe is een aluminium designpakketbrievenbus met een strakke vormgeving. Deze aluminium brievenbus 
speelt in op de groeiende trend van e-commerce, waarbij de consumenten steeds vaker pakketten online bestellen en die 
thuis laten leveren. Deze brievenbus combineert een moderne minimalistische vormgeving met een uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Bovenaan is de Fenix eSafe uitgerust met een haast onzichtbare klep voor de postpakketten. Deze klep is uitgerust met een 
anti-diefstalvoorziening. Vooraan is er, net zoals bij de originele albo Fenix, een naar binnen draaiende, verticale en volledig 
vlakke brievenklep aangebracht. Binnenin is de bodem uitneembaar zodat het postvolume kan verdubbeld worden (ideaal 
voor tijdens vakantieperiodes). De bodem is voorzien van afwateringsgaten en een speciale profilering zodat condens uw 
post niet kan beschadigen.

• Strak design met onzichtbaar opendraaiend deksel 
• Roestvrij
• Anti-diefstal klep
• Uitneembare bodem voor verdubbeling postvolume
• Slagdemping
• Geschikt voor BPOST pakketdozen: 4 - 5 - 6 - 7
• Geschikt voor POST NL pakketdozen: 1 - 2 - 3 - 4

Optie
• Elektronisch cijferslot

Afmetingen 
• Hoogte: 1240 mm
• Breedte: 360 mm
• Diepte: 400 mm
• Max gewicht - pakket: 2 kg
• Max afmetingen - pakket: 340 x 280 x 150 mm
• Klep opening (brieven): 330 x 40 mm

albo® Fenix eSafe
Dé design pakketbrievenbus

Voorzijde Achterzijde
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De albo Boxis eSafe is de oplossing als pakketbrievenbus in appartementsgebouwen of als locker in openbare gebouwen. 
De albo Boxis eSafe kan zowel individueel als in ensembles gebruikt worden. In een ensemble kan hij ook gecombineerd 
worden met de standaard albo® Boxis 540/D, 544/D, 580/D of 584/D brievenbus waarbij een aantal pakketbrievenbussen ter 
beschikking zijn voor het hele gebouw.

De albo Boxis eSafe is uitgerust met een zwart elektronisch slot met 4-cijfercode dat nagenoeg vlak in de brievenbus is 
ingewerkt. Deze code kan bij de online bestelling vermeld worden zodat ze op de zendnota van de koerierdienst staat. Nadat 
het pakket geleverd is, kan de gebruiker via de mastercode een andere cijfercode kiezen.

• Roestvrij
• Rechts opendraaiende deur vooraan
• Zowel muurmodel als voetmodel
• Elektronisch slot
• Geschikt voor BPOST pakketdozen 4 - 5 - 6 - 7
• Geschikt voor POST NL pakketdozen: 1 - 2 - 3 - 4

Opties 
• Slot aan rechterkant

Afmetingen 
• Hoogte: 400 mm
• Breedte: 310 mm
• Diepte: 240 mm
• Max gewicht - pakket: 35 kg
• Max afmetingen - pakket: 320 x 220 x 190 mm

albo® Boxis eSafe
Dé oplossing voor ensembles
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