
RENZ
Sveriges mest prisvärda fastighetsbox? 

RENZ Budget sätter en ny standard för fastighetsboxar. Vi kan troligtvis erbjuda Sveriges mest prisvärda              

fastighetbox. RENZ Budget håller välkänd Renz-kvalitet där design, form och funktion följer varandra.              

RENZ Budget är en fastighetbox fylld med innovativa lösningar för den prismedvetne köparen. RENZ Budget    

öppnar för nya möjligheter att skapa välkomnande och inbjudande entréer till en prisvärd investeringskostnad.    

RENZ Budget finns nu att beställa i ett 80-tal RAL-kulörer. RENZ Budget sätter standarden för fastighetsboxar som     

genom smarta kulörval bidrar till en trevligare trapphusmiljö. 

 Samtliga detaljer                

styckeslackeras i             

RAL-kulör. 

 Högblank, matt eller          

strukturlack.  

 Byggd i Europa med       

välkänt tyskt                 

kvalitetstänkande. 

 Stålkonstruktion i           

galvaniserad stålplåt. 

 Avlastningshylla ingår. 

 10 mm inkast. 

 Alla detaljer är monterade 

från fabriken.  

 Kan monteras på vägg,  

infällt eller på fristående 

stolpar. 

 Innovativ design för   

namnmärkning. 

 Monterad ”Ej reklam”-skylt 

medföljer till samtliga 

postfack. 

 Enkelt underhåll. 

 Enkla luckbyten eftersom 

varje lucka är separat   

upphängd. 



Garanti:   

 2 års garanti på samtliga produkter. 
 12 års garanti mot genomrostning. 
 15 års garanti att lagerhålla reservdelar. 

1x3 1x4 1x5 1x6 1x7 1x8 1x9 

2x2 2x3 2x4 2x5 

2x6 2x7 2x8 2x9 

Mått (mm):   

 Bredd: 521/995 mm. 
 Djup: 290 mm. 
 Höjd: 438-1110 mm. 

Lås och säkerhet:   

 Lås, inbrottsklass 2, levereras som standard 

 Centrallåscylinder ingår som standard. 
 

Material:   

 Pulverlackerad galvaniserad stålplåt. 

Färg:   

 Mot pristillägg 80-talet RAL kulörer. 
 Standard trafikvit blank (RAL 9016) 
 Standard ljusgrå blank (RAL 7035) 

Tillbehör:   

 Snedtak, indraget eller utskjutande 50 mm. 
 Stolpar för fristående montage. 
 

RENZ



Garanti:   

 2 års garanti på samtliga produkter. 
 12 års garanti mot genomrostning. 
 15 års garanti att lagerhålla reservdelar. 

1x3 1x4 1x2 

2x2 

Mått (mm):   

 Bredd: 521/995 mm. 
 Djup: 150 mm. 
 Höjd: 650-1196 mm. 

Lås och säkerhet:   

 Lås, inbrottsklass 2, levereras som standard 

 Centrallåscylinder ingår som standard. 
 

Material:   

 Pulverlackerad galvaniserad stålplåt. 

Färg:   

 Mot pristillägg 80-talet RAL kulörer. 
 Standard trafikvit blank (RAL 9016) 
 Standard ljusgrå blank (RAL 7035) 

Tillbehör:   

 Snedtak, indraget eller utskjutande 50 mm. 
 Stolpar för fristående montage. 
 

2x3 2x4 

RENZ


