
Kwaliteit, design, innovatie
Dat zijn onze kenmerken



De hoogste kwaliteitsnormen, modern design en 
permanente innovatie – deze productfilosofie, 

in combinatie met een hoog serviceniveau, 
bevestigt de positie van Renz als marktleider.

Hoogste kwaliteit 
Eersteklas materialen, goed door-
dachte constructies en ultramoderne 
productieprocessen waarborgen de 
hoogste kwaliteit.

Permanente innovatie 
Renz ontwikkelt de producten per-
manent verder. Dankzij nauwkeurige 
marktanalyse en technische innovaties 
zijn de producten hun tijd vooruit.

Tijdloos design 
Renz staat voor hoogwaardig en 
tijdloos design. Het ontwerp van een 
groot aantal producten is onderschei-
den met onder andere de German 
Design Award.

Door de eigenaar 
geleid familiebedrijf

Het familiebedrijf is in 1925 in 
Kirchberg aan de Murr opgericht en 
staat inmiddels in de derde generatie 
onder leiding van de eigenaar. De 
uitvindersmentaliteit van het Zwa-
benland versmelt bij Renz met de 
modernste fabricagemethoden. 

1 2 3

4

Opric
ht

ing
 al

s b
ed

rij
f v

oor z
ink

- 

en
 p

laa
tw

er
k i

n d
e b

ouw

20151965 2007 2022

Fa
bric

ag
e e

n v
er

ko
op 

 

va
n b

rie
ve

nb
us

se
n

Beg
in 

va
n d

e v
er

ko
op va

n  

myR
EN

Zb
ox i

n h
ee

l E
ur

opa

Ont
wikk

eli
ng

 va
n 

pak
ke

tk
as

te
nu

nit
s

Conc
en

tra
tie

 o
p 

brie
ve

nb
us

un
its

>3.3
00

 m
yR

EN
Zb

ox 

sy
ste

men
 g

eïn
sta

lle
er

d

De onderneming

„Een moderne brievenbus dient al lang niet meer alleen 
om post te ontvangen. De brievenbus integreert de 

ontvangst van pakketten van alle bezorgdiensten, de 
deurbel, video, toegangscontrole en nog veel meer. 

Daarom maken we er elke dag opnieuw  
gebruik van.“  

Armin Renz, Algemeen directeur

Een bijzonder hoogtepunt: het gereduceerde 
productdesign van RENZ PLAN S met het absoluut 
vlakke oppervlak en de rechtlijnige uitstraling is 
onderscheiden met de German Design Award.

Focus op 
duurzaamheid

De lange levensduur van de pro-
ductkwaliteit permanent verbeteren, 
investeringen in klimaatvriendelijke 
productie- en bedrijfsprocessen met 
het doel CO2 neutraliteit te realise-
ren – dat is de betekenis van duur-
zaamheid bij Renz.
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Opdrachtgerichte 
productie

Renz biedt voor elke behoefte het 
passende product. Post- en pak-
ketkasteninstallaties zijn volledig 
individueel te configureren en worden 
geheel naar wens van de klant per 
opdracht gefabriceerd.
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Gepatenteerde 
inwerpklep 

De Renz Systeem Klep (RSK) levert 
een belangrijke bijdrage aan zowel 
de esthetische uitstraling als aan de 
functionaliteit van de brievenbus. De 
RSK wordt gedempt en geluidsarm 
gesloten, houdt de brievenbus dicht 
bij wind en zorgt voor de afvoer van 
regenwater. 

Thuis in  
Europa

Renz is actief op 9 locaties in Europa. 
De klant krijgt naast onze omvangrijke 
know-how over de specifieke bijzon-
derheden en normen in het land de 
beschikking over producten die op de 
lokale markt zijn aangepast.

Optimale 
kastafmetingen

Vrijwel alle Renz brievenbussen 
voldoen aan de DIN-norm EN 13724. 
Hierdoor wordt veilige bezorging van 
brieven in alle gangbare formaten ge-
waarborgd zonder dat deze gevouwen 
hoeven te worden. Bovendien is er 
voldoende ruimte, ook voor een groter 
volume post. 

Klantgerichte  
After Sales Service

Product, planning en service ko-
men bij Renz uit één hand. Ook na 
aanschaf van een product staat een 
persoonlijke contactpersoon de klant 
op locatie met raad en daad terzijde.

Dekkend 
verkoopnetwerk

Een groot netwerk met binnen- en 
buitendienstmedewerkers, vakhandel 
en andere verkooppartners zorgt voor 
advies en begeleidt de klant van Renz 
bij het ontwerp, de planning en de 
uitvoering van de installaties.

Geprägte  
fronten

De fronten en de inworp van Renz 
brievenbusunits worden diepge-
trokken, niet gestanst. Dat zorgt 
niet alleen voor een betere uit-
straling maar ook voor een hogere 
stabiliteit en een betere bescher-
ming tegen corrosie.

Europese marktleider
Renz is al decennialang de Europe-
se marktleider op het gebied van 
post- en pakketkasteninstallaties. De 
producten hebben zich in de praktijk 
al miljoenen keren bewezen. 

Door de decennialange 
ervaring is Renz in heel 
Europa een zeer competente 
en betrouwbare partner.

Projectontwikkelaars, architecten en huiseigenaren 
vertrouwen voor brievenbusunits bij voorkeur 
op de oplossingen van Renz want kwaliteit, 

functionaliteit en service hebben zich in de praktijk 
al decennialang bewezen.

BrievenbusDe onderneming
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Breed 
productassortiment

Dankzij het veelzijdige produt- 
taanbod vindt u bij Renz voor elke 
behoefte, elke inbouwsituatie en 
elk budget de juiste brievenbusunit. 
De differentiatie qua prijs en techni-
sche uitrusting komt tot uiting in de 
productlijnen CLASSIC, EXCLUSIVE en 
PREMIUM.

Levenslange  
garantie

Op grond van de hoge productie-
kwaliteit gaan Renz brievenbusunits 
een leven lang mee. Ook de hoog-
waardige materialen, zoals Galfan of 
RVS V4A dragen hieraan bij. Vervan-
gende onderdelen zijn tot 40 jaar 
lang leverbaar. Renz geeft 15 jaar 
garantie tegen doorroesten.

Eenvoudige  
montage 

Met een offerte op maat voor de 
gewenste brievenbusunit levert Renz 
meteen de montagehandleiding 
mee – daardoor kan de klant al vroeg 
de nodige voorbereidingen maken. 
Door de praktische constructie kunnen 
onderdelen ook na ingebruikname 
eenvoudig worden vervangen. 
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Brievenbus

Individueel te 
configureren

Een Renz brievenbusunit wordt exact 
op maat gemaakt naar wens van de 
klant . De vorm van de kasten en 
plaatsing van de modules kunnen vrij 
worden gekozen. De klant kan kiezen 
uit meer dan 200 kleuren. Ook bij-
zondere wensen kunnen als speciale 
versie worden uitgevoerd. 
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Configureer uw individuele post- en pakketkasteninstallatie 
voor uw project op: www.renzkonfigurator.de

Afmetingen  
van de installatie

Aard van  
de inbouw Kastgrootte Productlijn

Goed  
beschermd

Renz brievenbusunits zijn dankzij  
de stabiliteit optimaal beschermd  
tegen vandalisme. Andere productei-
genschappen zoals binnenliggende 
schroeven voor de bevestiging aan de 
vloer of de speciale constructie van 
naambordjes en belplaatjes leveren 
een bijdrage aan de veiligheid.



myRENZbox

Met PIN-code, app of 
transponder: de myRENZbox kan 
gemakkelijk worden geopend. 

Iedereen profiteert van een intelligente post- en 
pakketkasteninstallatie: projectontwikkelaars begroeten 

de hogere woonwaarde van het onroerend goed, de 
beheerder heeft minder werk en de gebruikers genieten 

van een veelzijdige oplossing voor de postbezorging.

Complete digitale 
oplossing

De intelligente myRENZbox combi-
neert alle belangrijke componenten 
van een digitale huisingang: post- en 
pakketkasteninstallaties met elektro-
nische sloten, digitale naambordjes, 
digitale deurbellen en een touchs-
creen dat ook als informatiebord kan 
dienen. 
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Digitale  
innovaties

Renz brievenbusunits kunnen op 
verzoek worden uitgerust met een 
elektronisch slot, digitale naambord-
jes en een digitale bel. Dat vereen-
voudigt het beheer en zorgt voor een 
moderne, opgeruimde uitstraling bij 
de ingang. 

Pakketkasten 
integreren

Renz komt de groei van de pakketpost 
tegemoet met nieuwe oplossingen. 
Intelligente pakketkasten kunnen 
al tijdens het ontwerp in een brie-
venbusunit geïntegreerd worden. 
Een brievenbusunit kan echter ook 
achteraf worden uitgebreid met een 
pakketkastenunit. 

Speciale  
afwerking

Een kenmerk van Renz brievenbus-
units zijn de diepgetrokken compo-
nenten, bijvoorbeeld de inworp of de 
ophanging van de klep. Hierdoor, en 
door de speciale productietechnieken, 
komt Renz de belofte na, bijzonder 
duurzame producten te leveren. 

10 11 12

Partners van naam
In veel moderne brievenbusunits zijn 
modules zoals een camera, een vin-
gerafdrukscanner of een toetsenbord 
voor de PIN-code tegenwoordig stan-
daard. Renz werkt hierbij samen met 
fabrikanten van naam zoals ELCOM, 
TCS, Comelit, en vele anderen.
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Brievenbus

Individueel  
vorm te geven

Met een keus uit meer dan 200 RAL- 
kleuren en de mogelijkheid voor het 
aanbrengen van folie en graveerwerk 
wordt de myRENZbox ook optisch 
een volledig individueel product. Het 
design en de grootte van het beeld-
scherm kunnen ook aan de bestaande 
omstandigheden worden aangepast. 
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Uit één  
hand

Van het advies en het ontwerp via de 
productie tot en met de montage en 
de ingebruikname – een expert van 
Renz begeleidt de klant persoonlijk 
bij elke stap. Ook onderhoud en ser-
vice van de myRENZbox komen direct 
van Renz.
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myRENZbox

Permanente innovatie
Zowel de hardware als de software 
van de myRENZbox zijn eigen ontwik-
kelingen. Alle componenten worden 
door Renz in Europa gefabriceerd. 
Een gespecialiseerd ontwikkelteam 
zorgt regelmatig voor uitbreiding van 
de functionaliteit.
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Binnen of buiten, bij de ingang, centraal in het pand of direct aan de  
huisdeur: U bepaalt de locatie van de myRENZbox geheel zelf. 

Altijd passend
Dankzij de modulaire bouw, past de 
myRENZbox zich volledige aan de ei-
sen aan. Er zijn zowel in- als outdoor 
varianten mogelijk. De combinatie van 
post- en pakketkasteninstallatie laat 
ook de digitale ingang werkelijkheid 
worden.
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Perfect geïntegreerd
Dankzij open interfaces kunnen de 
meest uiteenlopende systemen in 
de wereld van de myRENZbox wor-
den opgenomen – van de camera 
bij de deurbel via het systeem voor 
toegangscontrole tot en met de 
ERP- oplossing voor het beheer zijn 
verschillende scenario's mogelijk. 

4



Snel.  
Slank.  
Succesvol. 

myRENZbox

Renz Digital Platform

Systeemuitbreiding
Dankzij het modulaire systeem past 
de myRENZbox zich individueel aan de 
behoeften aan. Bij een groeiend post-
volume is op elk moment uitbreiding 
mogelijk. Mobiele afhaalunits bieden 
bovendien de mogelijkheid voor tijde-
lijk gebruik – bij volledige flexibiliteit 
van de plaatsing.

Informatieve 
workshops

Op afstand of op locatie, over 
 producten of over hulpmiddelen –  
met het omvangrijke scholings-
aanbod van Renz wordt de klant 
fit voor de Renz-wereld.  

Eindeloze toepas-
singsmogelijkheden 

Pakketstation, postbus of 
 over drachtssysteem – met de 
 myRENZbox zijn er geen grenzen aan 
de gebruiksideeën. Bij de uitvoerin-
gen met temperatuurgeregelde kas-
ten is de myRenzbox zelfs geschikt 
om bijvoorbeeld de drank tot het 
eerstvolgende buurtfeest te koelen.

Efficiënte processen
Met het Renz Digital Platform worden 
processen slank – voor meer snelheid 
bij dagelijks gebruik en nog eenvou-
diger overeenkomsten. Verschillende 
hulpmiddelen zoals eInfo of eConfigPro 

maken eenvoudige configuratie van 
post- en pakketkasteninstallaties en 
daarmee een duurzame verhoging van 
de status mogelijk.

Jarenlange ervaring
Momenteel zijn er in heel Europa 
ruim 3.300 intelligente post- en 
pakketkasteninstallatie van Renz in 
gebruik. De myRENZbox heeft zich in 
de praktijk ruimschoots bewezen en 
wordt dankzij de steeds toenemende 
ervaring permanent verder ontwik-
keld.
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Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG
Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr

Tel. +49 (0) 7144 301-0 · E-mail info@renzgroup.de

www.renzgroup.comIntelligente post- en pakketkasteninstallatie van Renz


