BOX
BIGGI Box en smart paketpostlåda
med digitalt lås från Inside The Box.
Postlådan är i grund samma utförande som modellen Original
men med stor front dörr som möjliggör att ta emot paket.
Största paketet postlådan kan ta emot är
280x270x730mm.
Mellanlagringshyllan kan enkelt fällas upp eller
demonteras för att maximera mottagande av större paket.
Ett inåtgående inkast med magnet gör att inkastluckan
alltid återgår till ursprungsläge.
Om låset - Det digtala låset gör att du kan glömma nycklarna,
om du vill. Låset styr du i så fall via bluetooth med din
Iphone eller Andriod-telefon och Inside The Box app.
Du delar enkelt access till familj och andra, du kan även ha
mobilen i fickan/väskan och knacka på lådan så öppnas låset!
Låset har också analog funktion med nyckelöppning.
Om pakettjänster - Inside The Box samarbetar med de största
transportörerna och e-handlarna för att så många paket som
möljigt ska kunna skickas till och från paketpostlådan.
Digitala engångsnycklar delas ut till buden som leverar paket
och tar med sig returer. Både bekvämt och bra för miljön.
De expanderar område för område för att till slut täcka Sverige.
Om tjänster finns i ditt område kan du läsa på
www.insidethebox.se.
-------------------------------------------------------------------------------

Produktinformation:
Lagringsvolym:
90 liter, 45 liter med nedfälld mellanlagringshylla.
Hyllan är demonterbar.
Mått:
Inkast 270x70mm, höjd över mark 890mm.
Dörr 270x780mm.
Höjd: 1000mm, bredd 350 x djup 300mm.
Vikt: 15kg.
Lackering:
Finns i 4 olika kulörer samt borstad rostfri plåt.
Pulverlackerad i glanshalt 30.
Plåt: 1-1,5mm aluzinkad stålplåt.
Lås: Digitalt och analogt vredlås med 2st nycklar.
Montering:
Monteringssats ingår för enkel montering på fast underlag
(egen gjuten klack) alt. trädgårdsplatta strl. 400x400x50mm.
Garanti:
2 års funktions garanti. 10 års genomrostningsgaranti.
Tillbehör:
Markstativ art.nr 171 för ingjutning/upphöjd montering.
Namnskyltar i varierande utformning, material och färg.
Design by Optimel
Tillverkare: Optimel Plåtteknik AB i Uppsala.
Tel. 018-152727, info@optimel.se, www.biggi.se
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