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Productinformatie: Pakketbussen
Online kopen is niet meer weg te denken. Of je blijft thuis voor je bestelling of je zadelt je buren
op met jouw pakket. Pakketbussen lossen dit probleem op. Je bestelling kan op een elegante
manier afgeleverd worden op jouw adres als je zelf niet aanwezig bent. Door het aanbrengen
van een klep valt het pakket onderin en kan alleen door jou worden geledigd. De uitvoering is
stijlvol en compact. Het is tevens de brievenbus en je huisnummer kan eenvoudig zelf worden
aangebracht (verkrijgbaar in Corten en RVS).
Uitgevoerd in duurzaam Corten of Aluminium(3mm) en leverbaar in bijna alle RAL-kleuren.
De pakketbus is voorzien van een afsluitbare deur en er worden 2 sleutels meegeleverd. Deze
worden meegeleverd in de blauwe envelop welke bovenop de brievenbus geplakt is.

Pluspunten Corten:

Pakketbussen

•
•
•
•
•
•

Zeer sterk, slijtvast en duurzaam materiaal
Onderhoudsarm
Warme en natuurlijke uitstraling
Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP
Roest kan gefixeerd worden door het aanbrengen van Owatrol, als het roestproces is
gestopt. Bij ons verkrijgbaar.
5 jaar garantie

Pluspunten Aluminium:
•
•
•
•
•
•
•

Zeer sterk, slijtvast en duurzaam materiaal
Licht van gewicht
Bestand tegen corrosie
Kras vaste toplaag
Verkrijgbaar in bijna alle RAL-kleuren
Professioneel onderhoudsmiddel bij ons verkrijgbaar
5 jaar garantie

Belangrijk:
•
•
•

Corten producten worden ongeroest aangeleverd
Aluminium producten minimaal een keer per jaar reinigen met een speciaal reinigings- en
onderhoudsmiddel speciaal voor aluminium (bij ons verkrijgbaar).
Producten dienen na levering direct uitgepakt te worden zodat het eventuele vocht tussen
de verpakking en het product niet opgesloten is.
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PACA Pakketbus:
•
•

Maximale formaat pakket: 600x400x240mm
Werking:

Pakketbussen

CASE Pakketbus:
•
•

Maximale formaat pakket: 400x300x250mm
Werking:
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