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 ▌  Om os

Renz er en ejerledet virksomhed med hovedkontor i Baden-Wuerttemberg 
(region i Sydtyskland). Firmaet har i dag 9 lokationer rundt om i Europa.

På et tidligt stadie identificerede vi de digitale tendenser, og 
det medførte, at vi udviklede en række innovative patenter.

Som markedsleder for postkasser og pakkeanlæg udviklede 
vi den meget succesfulde myRENZbox. I første omgang 
rettet mod markedet for ejendomsadministration. Sidenhen 
også for detailhandlen og erhvervslivet.

Vores produkter til det europæiske marked bliver produceret 
i Tyskland, Polen, Frankrig og Storbritannien.

1925 Firmaet 
etableres af Erwin 
Renz.

1965 Martin og 
Manfred Renz sætter 
fokus på markedet for 
postkasser.

2004 Armin Renz 
overtager ledelsen 
af Renz, som 3. 
generation i det 
familieejede firma.

2007 Det første 
mekaniske pakkepost-
anlæg lanceres.

2010 MEFA blev en 
del af Renz Group.

2015 Renz lancerer 
myRENZbox – den 
intelligente løsning til 
erhverv, detailhandel 
og boligselskaber.

Mod fremtiden med innovation 



Kære kunde,

Høje kvalitetsstandarder og konstant innovation er de 
mål, som har ført os til at være den førende udbyder på 
det europæiske marked for postkasser og pakkeanlæg 
siden 1925. Renz Group har i dag 900 medarbejdere og 9 
lokationer rundt om i Europa. Vi er et familieejet firma – 
hvor nu 3. generation varetager ledelsen.

Vores anlæg bliver udelukkende fremstillet på egne fabrikker 
i Tyskland, Frankrig, Polen og Storbritannien. Vi har lokale 
salgskontorer i Danmark og Sverige. Derfor har vi et 
indgående kendskab til de specifikke krav, de forskellige 
europæiske lande har.

Digitaliseringen ændrer fundamentalt og i et hastigt tempo 
forretningsverdenen – i alle lande. Det vil også påvirke 
den interne logistik i din virksomhed og udveksling af 
varer med dine forretningsforbindelser. Sammen med 
ledende internationale udbydere inden for IT og logistik 
har vi udviklet en digital løsning til pakkeaflevering med 
vores anlæg myRENZbox. Denne løsning imødekommer 
tidens krav ved at sikre et optimalt workflow og en effektiv 
distributionsproces gennem digital styring.

myRENZbox kan nemt anvendes for kontorudlejere til f.eks. 
til kontorfællesskaber, kontorhoteller ol.

Vi håber med denne brochure at vise og inspirere dig til, 
hvorledes vi kan opsætte en optimal løsning til netop jeres 
behov med vores alsidige, fleksible og digitalt styret anlæg 
myRENZbox.

Med venlig hilsen

Armin Renz
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 ▌ Basic 701 – 702 

Rørfabrikken HorsensOdense Universitetskollegiet

Mekanisk postkasseanlæg = Åbnes med nøgle
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• Postkasseanlæg med standard højre  
sidehængt låge

• Kan bestilles med venstrehængt låge

• Kan monteres både inden- og udendørs 
på væg, indmuret for at spare plads eller 
fritstående på stander

• Kan leveres i to overflader – malet galvaniseret 
stål med brevindkast i anodiseret aluminium 
eller i slebet rustfrit stål med brevindkast i 
rustfrit stål

• Mulighed for lasergraveret etageangivelse på 
klap

• Max 8 rum i højden pr. sektion

• Inkl. kraftig klar plastskinne til beskyttelse af 
navneskilt

• Leveres i 6 standardfarver men kan bestilles i 
over 200 special RAL farver

• Leveres enten med Rukolås eller uden lås

• Mål for en kasse: 
701 B: 407 x H: 185 D: 300 mm 
702 B: 316 x H: 185 D: 400 mm

Betjeningsvenlig lås 
grundet sidehængt låge

Ruko lås – samme nøgle 
til hoveddør og postkasse.

Indkastklap med navneskilt

Grenå – B45 Boligforening

PRODUKTFAKTA
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 ▌ Renz Basic 784

• Et rummeligt 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

• Kan monteres både inden- og udendørs 
på væg, indmuret for at spare plads eller 
fritstående på stander

• Betjeningsvenlig sidehængt låge

• Postkassen er forsynet med en postholder, der 
sikrer at posten ikke falder ud, når lågen åbnes

• Inkl. kraftig klar plastskinne til beskyttelse af 
navneskilt

• Leveres i 6 RAL standardfarver, men kan 
bestilles i over 200 special RAL farver

• Leveres enten med Rukolås eller uden lås

• Mål for en kasse: 
701 B: 449 x H: 312 D: 162mm

Perfekt til små opgange

Ekstra høj og smal model

PRODUKTFAKTA
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Hvis der er fokus på ekstra sikkerhed i opgangen og 
et ønske om mindst mulig trafik i opgangen, så er 
et postkasseanlæg med gennemrækning den rigtige 
løsning. Anlægget har bagudtag, indbygges i væggen og 
det betyder at postbuddet afleverer brevene udefra, og 
beboerne tømmer deres postkasse indefra.

 ▌ Renz Basic 720

• Kan indbygges i mur eller facadeparti

• Med bagudtag

• Leveres i kraftig kvalitet i to overflader, malet 
galvaniseret stål eller slebet rustfrit stål

• Betjeningsvenlig sidehængt låge

• Inkl. kraftig klar plastskinne til beskyttelse af 
navneskilt

• Leveres i 6 RAL standardfarver, men kan 
bestilles i over 200 special RAL farver

• Leveres enten med Rukolås eller uden lås

• Mål for en kasse: 
720 B: 407 x H: 185 D: 400mm

Bagside med postudtag

Front med indkast

PRODUKTFAKTA
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 ▌ Renz Basic 700/750

Model 750: Kabinet i rustfri stål med front i aluminium

• Med tophængt låge

• Kan monteres både inden- og udendørs 
på væg, indmuret for at spare plads eller 
fritstående på stander

• På væg, indmuret eller fritstående på stander

• Front i aluminium

• Inkl. kraftig klar plastskinne til beskyttelse af 
navneskilt

• Leveres i 6 RAL standardfarver, men kan

• bestilles i over 200 special RAL farver

• Leveres enten med Rukolås eller uden lås

• Mål for en kasse: 
700 B: 407 H: 176 D: 300mm 
750 B: 316 H: 176 D: 400mm

Model 700: Kabinet i hvid  
RAL 9016 med front i aluminium

PRODUKTFAKTA
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På stander med skråtag 
og sidestolper
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 ▌ Renz Basic +

Renz Basic+ Liggende model

• Pulverlakeret galvaniseret stål eller rustfri stål

• Leveres med Renz standard navneskilte og klapper

• Kan monteres både inden- og udendørs 
på væg, indmuret for at spare plads eller 
fritstående på stander, samt i i frontpaneler

• Leveres i 2 RAL standardfarver grå eller hvid – 
men kan bestilles i over 200 special RAL farver

• Leveres enten med Rukolås eller uden lås

• Mål for en kasse: 
B: 267 H: 110 D: 385mm 
Mulighed for at tilpasse jeres nøjagtige mål

IrmaByen, Rødovre

Grundfos Kollegiet, Aarhus

PRODUKTFAKTA
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Renz Basic+ Stående model

• Smal model

• Velegnet til små trappeopgange

• Pulverlakeret galvaniseret stål eller rustfrit stål

• Kan monteres både inden- og udendørs 
på væg, indmuret for at spare plads eller 
fritstående på stander, samt i i frontpaneler

• Leveres med et integreret navneskilt. Muligt at 
tilvælge ekstra navneskilt.

• Leveres i 2 RAL standardfarver grå eller hvid – 
men kan bestilles i over 200 special RAL farver

• Leveres enten med Rukolås eller uden lås

• Mål for en kasse: 
B: 267 H:336 D: 153mm 
Mulighed for at tilpasse jeres nøjagtige mål

Grundfos Kollegiet, Aarhus

PRODUKTFAKTA

Stående model

Liggende model
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 ▌ Renz Exclusive

Renz Exclusive – mange ekstra muligheder 
og tilvalg ved særlige behov og ønsker.

• Leveres i V4A-rustfrit st l eller i pulverlakeret 
Galfan-stål

• Kan monteres både inden- og udendørs på væg, 
indmuret for at spare plads eller fritstående på 
stander

• Støjdæmpende brevklapper og tilvalg af soft close

• Tilvalg af elektronisk navneskilt

• Tilvalg af porttelefoni

• Tilvalg af isoleret postkasse, der beskytter mod træk

• Leveres i 2 RAL standardfarver grå eller hvid – 
men kan bestilles i over 200 special RAL farver

• Låge er standard højrehængt, venstrehængt kan 
tilvælges

• Et fleksibelt anlæg i mange standard mål, samt 
med mulighed for at tilpasse jeres nøjagtige mål

Papirtårnet fik 
leveret Renz 
Exclusive i en 
gylden anodiseret 
metalfarve i 
pulverlakeret 
Galfan-stål

PRODUKTFAKTA
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 ▌ Renz Plan

• Leveres i V4A-rustfrit stål med børstet overflade 
eller pulverlakeret Galfan-stål

• Kan monteres både inden- og udendørs 
på væg, indmuret for at spare plads eller 
fritstående på stander, samt i i frontpaneler

• Liggende eller st ående model

• Lige linjer og plan overflade

• Støjdæmpende brevklapper med soft close

• Leveres i 2 RAL standardfarver grå eller hvid – 
men kan bestilles i over 200 special RAL farver

• Leveres med et integreret navneskilt. Muligt at 
tilvælge ekstra navneskilt

• Leveres enten med Rukolås eller uden lås

• Et fleksibelt anlæg i 3 standard mål med 
mulighed for at tilpasse jeres nøjagtige mål

PRODUKTFAKTA

Renz Plan, RAL 9007, The Silo, København

Renz Plan, RAL 9007 
The Silo, København
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Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Billederne viser til dels anlæg med specialudstyr.
Der kan forekomme farveafvigelser.

Renz A/S
Korskildeeng 6 · 2670 Greve · Danmark
Telefon +45 4619 3500 · Telefax +46 4619 4214
Email info@renzgroup.dk 
www.renzgroup.dk

Følg os på:

Anna-Karin Krogsgaard

Key Account Manager
anna-karin.krogsgaard@renzgroup.dk
+45 2674 6007

Jesper Raarup

Key Account Manager
jesper.raarup@renzgroup.dk 
+45 5353 7022

Nina Hagedorn

KAM-Support
nina.hagedorn@renzgroup.dk
+45 4614 0509

Finn Mikkelsen

Projektchef/Project Manager
finn.mikkelsen@renzgroup.dk 
+45 2674 6003

Lene Britt Larsen

KAM-Support
lene.larsen@renzgroup.dk
+45 4614 0519

Stine Simonsen

Redaktør/Marketingansvarlig
stine.simonsen@renzgroup.dk
+45 2850 1507

Simon Carstensen

IT-Support/Servicekoordinator 
simon.carstensen@renzgroup.dk
+45 4614 0500
+45 7120 1307

Lizette Hilaire

Key Account Manager
lizette.hilaire@renzgroup.dk
+ 45 2219 7111




