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Industriële bedrijven en vele instanties zoals zieken-
huizen, laboratoria, installatiebedrijven en gemeen-
ten weten het al jaren: ons unieke aanbod is niet de 
enige reden om met LOGIXBOX zaken te doen.

LOGIXBOX biedt voor iedereen een hoogwaardige 
en duurzame oplossing voor het ontvangen van alle 
pakketten. In deze catalogus treft u een groot aan-
tal door LOGIXBOX ontwikkelde oplossingen aan om 
pakketten altijd veilig te ontvangen. 

Duurzaamheid, kwaliteit en service staan hoog in het 
vaandel. We staan graag voor u klaar en denken met 
u mee. 
Kijk ook eens op onze website www.logixbox.nl
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ROBUUSTE 
PAKKETBOX

Bijzonder betrouwbaar voor 
het ontvangen van alle ex-
tra grote pakketten.

LOGIXBOX Topbox-XL kan één of meerdere 
grotere pakketten per zending ontvangen. 
Enorm voordeel is dat er een groter pakket 
ontvangen kan worden dan de meeste an-
dere pakketboxen. Daardoor is deze zeer 
betrouwbaar.

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 424 x 333 x 640 mm
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• eenvoudig en sterk drukslot
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• verzwaarde scharnieren
• hufterproof
• makkelijk te monteren
• optie spaghettimat
• geschikt voor extra grote pakketten, gereedschap, 

installatie materialen etc.
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WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S TOPBOX-XL

Artikelnummer Model JD423364TX(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434319

Ean code Stardust Black 8718868434302

Materiaal 1.2 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden 2 gasveren

Vuurwerksluiting ja, drukslot indrukken

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Montage wand/statief/ vrijstaand

Montage materiaal 4 st. M10 keilbout

Soort slot drukslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.2 mm

Max. Pakketgrootte b 423 x d 333 x h 640 mm

Buitenmaten box b 525 x d 365 x h 664 mm

Post- Pakketuitname bovenzijde

Inworp bovenzijde

Buitenmaten verpakking b 600 x d 460 x h 745 mm

Inhoud 123,5 liter

Netto gewicht 21 kg

Totale gewicht incl. verp. 24 kg

De bezorger opent het deksel 
en legt het  pakket  in de LOGIX-
BOX. Hij volgt de sticker "na de-
poneren deksel sluiten en slot 
indrukken".
Nu is de box veilig afgesloten en 
kan alleen met de unieke sleu-
tel worden geopend. Het slot 

komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor 
ontvangst van een volgende zending. 

Met de Topbox kunt u één of meerdere pakketten per 
zending ontvangen!
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 440 x 330 x 
640 mm

• verzwaarde scharnie-
ren

• stevige sluiting

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• eenvoudig drukslot

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaande plaatsing 
op statief en wand-
montage



ROBUUSTE 
POST- EN 
PAKKETBOX 
Enorm betrouwbaar voor 
het ontvangen van alle extra 
grote pakketten en post

LOGIXBOX Topbox-XL met brievenbusklep 
kan één of meerdere grotere pakketten per 
zending ontvangen. Reuze voordeel is dat 
deze naast grote pakketten ook post kan 
ontvangen. 

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 424 x 333 x 640 mm
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• eenvoudig en sterk drukslot
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• verzwaarde scharnieren
• hufterproof
• makkelijk te monteren
• optie spaghettimat
• met brievenbusklep, dus ook geschikt voor post
• geschikt voor extra grote pakketten, gereedschap, 

installatie materialen etc.
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WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S TOPBOX-XL-BRIEVENBUSKLEP

Artikelnummer Model JD423364TXBBK(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434289

Ean code Stardust Black 8718868434296

Materiaal 1.2 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden 2 gasveren

Vuurwerksluiting ja, drukslot indrukken

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Montage wand/statief/ vrijstaand

Montage materiaal 4 st. M10 keilbout

Soort slot drukslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.2 mm

Max. Pakketgrootte b 424 x d 333 x h 640 mm

Buitenmaten box b 525 x d 365 x h 664 mm

Post- Pakketuitname bovenzijde

Inworp bovenzijde

Buitenmaten verpakking b 600 x d 440 x h 745 mm

Inhoud 123,5 liter

Netto gewicht 21 kg

Totale gewicht incl. verp. 24 kg

De bezorger opent het deksel 
en legt het  pakket  in de LOGIX-
BOX. Hij volgt de sticker "na de-
poneren deksel sluiten en slot 
indrukken".
Nu is de box veilig afgesloten en 
kan alleen met de unieke sleu-
tel worden geopend. Het slot 

komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor 
ontvangst van een volgende zending. 

Met de Topbox-XL met brievenbusklep kunt u post en 
één of meerdere pakketten per zending ontvangen!
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 424 x 333 x 
640 mm

• verzwaarde scharnie-
ren

• stevige sluiting

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• eenvoudig drukslot

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaande plaatsing 
op statief en wand-
montage



REUZE 
PAKKETBOX

Robuuste reuze ontvanger 
voor professionele zeker-
heid! 

LOGIXBOX Topbox-XXL is er voor de extra 
grote pakketten en is gebouwd om zware 
pakketten of kratjes (600 x 400 x 400 mm) 
te dragen. Deze pakketbox heeft een enigs-
zins industriële uitstraling en wordt veel 
toegepast als zakelijke oplossing.

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 740 x 450 x 420 mm
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk drukslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• verzwaarde scharnieren
• hufterproof
• eenvoudige wandmontage
• optie spaghettimat
• geschikt voor extra grote pakketten, uitwisselen 

van gereedschap en ontvangen van kratjes
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WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S TOPBOX-XXL

Artikelnummer Model KO744542TXX(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434418

Ean code Stardust Black 8718868434401

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden speciale scharnieren

Vuurwerksluiting ja, drukslot indrukken

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Montage wand/statief/ vrijstaand

Montage materiaal 4 st. M10 keilbout

Soort slot drukslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 740 x d 450 x h 420 mm

Buitenmaten box b 790 x d 475 x h 500 mm

Post- Pakketuitname bovenzijde

Inworp bovenzijde

Buitenmaten verpakking b 900 x d 600 x h 610

Inhoud 140 liter

Netto gewicht 30 kg

Totale gewicht incl. verp. 31 kg

De bezorger opent het deksel 
en legt het  pakket  in de LOGIX-
BOX. Hij volgt de sticker "na de-
po-neren deksel sluiten en slot 
indrukken".
Nu is de box veilig afgesloten en 
kan alleen met de unieke sleu-
tel worden geopend. Het slot 

komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor 
ontvangst van een volgende zending. 

Met de Topbox-XXL kunt u kratjes en één of meerdere 
pakketten per zending ontvangen!
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 740 x 450 x 
420 mm

• verzwaarde scharnie-
ren

• driepuntsluiting

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• eenvoudig drukslot

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaande plaatsing 
op statief en wand-
montage



SLIMME MULTI 
PAKKETBUS

Ideale slimme pakketbrie-
venbus voor meerdere 
pakketten én post

LOGIXBOX Multibox-S kan de hele dag 
meerdere pakketjes én post ontvangen, 
zonder dat de bezorger een slot hoeft te be-
dienen. Deze pakketbrievenbus heeft een 
stijlvolle uitstraling en is handig als vervan-
ger van de brievenbus ! 

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 390 x 270 x 230 mm
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk vlinderslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig en rubberen rand bij deurtje
• 1 gasveer, voor optimaal comfort
• hufterproof met anti-hengel inlaat
• optie vuurwerksluiting
• optie spaghettimat
• makkelijk te monteren
• ideaal voor kleinere pakketten en poststukken ter 

vervanging van de brievenbus
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WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S MULTIBOX-S

Artikelnummer Model JD371520MS(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434043

Ean code Stardust Black 8718868434036

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden waterdicht met deurrubber

Vuurwerksluiting ja, aparte tool

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Deksel 1 gasveer

Montage wand/statief/grond

Montage materiaal 4 st. M10 keilbout

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 375 x d 150 x h 200 mm

Inwerpopening b 390 x d 270 x h 230 mm

Buitenmaten box b 480 x d 335 x h 580 mm

Post- Pakketuitname voorzijde

Inworp bovenzijde

Buitenmaten verpakking b 540 x d 395 x h 645 mm

Inhoud 91 liter

Netto gewicht 16 kg

Totale gewicht incl. verp. 18 kg

Handleiding ja

De bezorger opent het deksel, 
legt het pakket er in en sluit het 
deksel. Het pakket schuift tegen 
een stootrand en valt daarna in 
de box. De box is direct klaar 
om het volgende pakket te ont-
vangen. Het pakket kan er niet 
‘uitgehengeld’ worden: bij het 

openen van het deksel sluit een metalen klep - die mee-
draait met het deksel - de opening af. 

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel 
de deur aan de voorzijde van de LOGIXBOX. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 390 x 270 x 
230 mm

• anti hengel inlaat

• sluiting met gasveer

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• stevige driepuntslui-
ting deur

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• optie vuurwerk- 
sluiting

• vrijstaand, plaatsing 
op statief en wand-
montage



REUZE MULTI 
PAKKETBUS

Extra betrouwbaar voor het 
regelmatig ontvangen van 
alle grote pakketten.

Met deze unieke grote pakketbrievenbus 
zijn meerdere zendingen mogelijk. 
Uitstekend geschikt voor toepassingen in 
kantoren, scholen en zorginstellingen, maar 
ook voor iedereen die het gemak van online 
shoppen wilt ervaren.

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 465 x 290 x 290 mm
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk vlinderslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig met rubberen rand rondom deur
• 2 stevige gasveren voor optimaal comfort
• hufterproof 
• met anti-hengel inlaat
• optie vuurwerksluiting
• optie spaghettimat
• geschikt voor grotere pakketten, poststukken, 

ordners, stalen etc.
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WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S MULTIBOX-M

Artikelnummer Model JD451727MM(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434142

Ean code Stardust Black 8718868434135

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden waterdicht met deurrubber

Vuurwerksluiting ja, aparte tool

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Deksel 2 gasveren

Montage wand/statief/grond

Montage materiaal 4 st. M10 keilbout

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 455 x d 170 x h 270 mm

Inwerpopening b 465 x d 290 x h 290 mm

Buitenmaten box b 565 x d 400 x h 670 mm

Post- Pakketuitname voorzijde

Inworp bovenzijde

Buitenmaten verpakking b 625 x d 465 x h 735 mm

Inhoud 150 liter

Netto gewicht 22 kg

Totale gewicht incl. verp. 24 kg

Handleiding ja

De bezorger opent het deksel, 
legt het pakket er in en sluit het 
deksel. Het pakket schuift tegen 
een stootrand en valt daarna in 
de box. De box is direct klaar 
om het volgende pakket te ont-
vangen. Het pakket kan er niet 
‘uitgehengeld’ worden: bij het 

openen van het deksel sluit een metalen klep - die mee-
draait met het deksel - de opening af. 

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel 
de deur aan de voorzijde van de LOGIXBOX. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 390 x 270 x 
230 mm

• anti hengel inlaat

• sluiting met 2 gas-
veren

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• stevige driepuntslui-
ting deur

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaand, plaatsing 
op statief en wand-
montage



ELEGANTE 
PAKKETBUS

Elegante vrijstaande pakket-
brievenbus met Hollands 
design.

De Frontbox wordt gekenmerkt door een 
uitzonderlijk elegante verschijning en Hol-
lands dakje. De multifunctionele montage 
mogelijkheden maakt dit tot een ideale 
oplossing voor alle pakketten en post. 
Enorm voordeel is dat er grote pakketten en 
post(stukken) ontvangen kunnen worden.

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk vlinderslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• magneetsluiting
• hufterproof 
• met anti-hengel inlaat
• optie vuurwerksluiting
• optie spaghettimat
• 80 % van de pakketten kunnen hiermee 
        ontvangen worden
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logixbox.nl

WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S FRONTBOX

Artikelnummer Model JD322437FB(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434142

Ean code Stardust Black 8718868434135

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden magneetsluiting

Vuurwerksluiting ja, aparte tool

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Deksel speciale scharnieren

Montage wand/statief/grond

Montage materiaal 6 st. M10 keilbout

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 350 x d 400 x h 325 mm

Inwerpopening b 350 x d 400 x h 325 mm

Buitenmaten box b 415 x d 430 x h 960 mm

Post- Pakketuitname voorzijde

Inworp voorzijde

Buitenmaten verpakking b 475 x d 495 x h 1025 mm

Inhoud 158 liter

Netto gewicht 23 kg

Totale gewicht incl. verp. 27 kg

Handleiding ja

De bezorger opent het deksel, 
legt het pakket er in en sluit 
het deksel. Het pakket schuift 
van de lade en valt daarna in 
de box. De box is direct klaar 
om het volgende pakket te ont-
vangen. Het pakket kan er niet 
‘uitgehengeld’ worden: bij het 

openen van het deksel sluit een metalen klep - die mee-
draait met het deksel - de opening af. 

Om de inhoud uit de box te halen, open je met de sleu-
tel de deur aan de voorzijde van de Logixbox. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 350 x 400 x 
325 mm

• anti hengel inlaat

• magneetsluiting 
voor klep

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• stevige driepuntslui-
ting deur

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaand, plaatsing 
op statief en wand-
montage



STIJLVOLLE 
PAKKETBUS

Een LUXE vrijstaande pakket-
brievenbus met stijlvolle 
uitstraling

Deze pakketbrievenbus heeft een slanke 
mooie vorm en kan op diverse manieren 
bevestigd worden. Frontbox-DeLuxe is de 
oplossing voor iedere e-shopper met het 
oog op de toekomst!

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk vlinderslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• magneetsluiting
• hufterproof 
• met anti-hengel inlaat
• optie vuurwerksluiting
• optie spaghettimat
• geschikt voor grote pakketten en poststukken  
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logixbox.nl

WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S FRONTBOX-DELUXE

Artikelnummer Model JD322437FBDL(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434265

Ean code Stardust Black 8718868434258

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden magneetsluiting

Vuurwerksluiting ja, aparte tool

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Deksel speciale scharnieren

Montage wand/statief/grond

Montage materiaal 6 st. M10 keilbout

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 350 x d 400 x h 325 mm

Inwerpopening b 350 x d 400 x h 325 mm

Buitenmaten box b 415 x d 430 x h 920 mm

Post- Pakketuitname voorzijde

Inworp voorzijde

Buitenmaten verpakking b 475 x d 495 x h 1005 mm

Inhoud 158 liter

Netto gewicht 22 kg

Totale gewicht incl. verp. 27 kg

Handleiding ja

De bezorger opent het deksel, 
legt het pakket er in en sluit het 
deksel. Het pakket schuift tegen 
een stootrand en valt daarna in 
de box. De box is direct klaar 
om het volgende pakket te ont-
vangen. Het pakket kan er niet 
‘uitgehengeld’ worden: bij het 

openen van het deksel sluit een metalen klep - die mee-
draait met het deksel - de opening af. 

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel 
de deur aan de voorzijde van de Logixbox. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 350 x 400 x 
325 mm

• anti hengel inlaat

• magneetsluiting 
voor klep

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• stevige driepuntslui-
ting deur

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaand, plaatsing 
op statief, wandmon-
tage en inbouw



INBOUW
PAKKETBUS

Een smaakvolle inbouw
pakketbrievenbus met stijl-
volle uitstraling

De LOGIXBOX Frontbox-Inbouw is de enige 
pakketbrievenbus die volledig geïntegreerd 
kan worden in een gevel van een woning. 
Hiermee wordt een harmonieus geheel ge-
creëerd. Ideaal voor nieuwbouwprojecten 
en renovaties.

SPECIFICATIES
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• extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk vlinderslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• magneetsluiting
• hufterproof 
• met anti-hengel inlaat
• optie vuurwerksluiting
• optie spaghettimat
• geschikt voor grote pakketten en poststukken



logixbox.nl

WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S FRONTBOX-INBOUW

Artikelnummer Model JD322437BI(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434357

Ean code Stardust Black 8718868434340

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden magneetsluiting

Vuurwerksluiting ja, aparte tool

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Deksel speciale scharnieren

Montage inbouw

Montage materiaal 6 st. M10 keilbout

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 350 x d 400 x h 325 mm

Inwerpopening b 350 x d 400 x h 325 mm

Buitenmaten box b 415 x d 430 x h 920 mm

Post- Pakketuitname voorzijde

Inworp voorzijde

Buitenmaten verpakking b 475 x d 495 x h 1005 mm

Inhoud 158 liter

Netto gewicht 22 kg

Totale gewicht incl. verp. 27 kg

Handleiding ja

De Frontbox-Inbouw werkt net 
zo snel en eenvoudig als de 
Frontbox. Het verschil met deze 
inbouw pakketbrievenbus is dat 
het volledig geïntegreerd is in 
hekwerk of een muur. Het frame 
zorgt ervoor dat er geen 
afwerkrand of opening te zien 

is, waardoor de pakketbrievenbus perfect aansluit op 
het geheel. 

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel 
de deur aan de voorzijde van de Logixbox. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 350 x 400 x 
325 mm

• anti hengel inlaat

• magneetsluiting 
voor klep

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• stevige driepuntslui-
ting deur

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• inbouw met afwer-
king van een frame



ELEGANTE 
PAKKETBUS

Elegante vrijstaande pakket-
brievenbus met Hollands 
design.

De Frontbox met achteruitname wordt ge- 
kenmerkt door een uitzonderlijk elegante 
verschijning. Vrijstaand te plaatsen aan een 
oprit of verwerkt in een hekwerk. Enorm 
voordeel is dat er grote pakketten en post-
stukken ontvangen kunnen worden.

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
• deur aan de achterzijde
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk vlinderslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• magneetsluiting
• hufterproof 
• met anti-hengel inlaat
• optie vuurwerksluiting
• optie spaghettimat
• 80 % van de pakketten kunnen hiermee 
        ontvangen worden

18logixbox.nl
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WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S FRONTBOX-ACHTERUITNAME

Artikelnummer Model JD322437FBA(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434166

Ean code Stardust Black 8718868434159

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden magneetsluiting

Vuurwerksluiting ja, aparte tool

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Deksel speciale scharnieren

Montage grond

Montage materiaal 6 st. M10 keilbout

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 350 x d 400 x h 325 mm

Inwerpopening b 350 x d 400 x h 325 mm

Buitenmaten box b 415 x d 430 x h 960 mm

Post- Pakketuitname achterzijde

Inworp voorzijde

Buitenmaten verpakking b 475 x d 495 x h 1025 mm

Inhoud 158 liter

Netto gewicht 23 kg

Totale gewicht incl. verp. 27 kg

Handleiding ja

De bezorger opent het deksel, 
legt het pakket er in en sluit 
het deksel. Het pakket schuift 
van de lade en valt daarna in 
de box. De box is direct klaar 
om het volgende pakket te ont-
vangen. Het pakket kan er niet 
‘uitgehengeld’ worden: bij het 

openen van het deksel sluit een metalen klep - die mee-
draait met het deksel - de opening af. 

Om de inhoud uit de box te halen, wordt de deur aan de 
achterzijde met een sleutel geopend. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 350 x 400 x 
325 mm

• anti hengel inlaat

• magneetsluiting 
voor klep

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• stevige driepuntslui-
ting deur

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaande plaatsing



STIJLVOLLE 
PAKKETBUS

Een LUXE vrijstaande pakket-
brievenbus met stijlvolle 
uitstraling

Deze pakketbrievenbus heeft een slanke 
mooie vorm en kan vrijstaand of ingebou-
wd worden. Frontbox-DeLuxe met achter-
uitname is de luxe vervanging van de 
brievenbus!

SPECIFICATIES
• extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
• deur aan de achterzijde
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk vlinderslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• magneetsluiting
• hufterproof 
• met anti-hengel inlaat
• optie vuurwerksluiting
• optie spaghettimat
• geschikt voor grote pakketten en poststukken  

20logixbox.nl
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WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S FRONTBOX-DELUXE-ACHTERUITNAME

Artikelnummer Model JD322437FBDLA(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434180

Ean code Stardust Black 8718868434173

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden magneetsluiting

Vuurwerksluiting ja, aparte tool

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Deksel speciale scharnieren

Montage grond/ inbouw

Montage materiaal 6 st. M10 keilbout

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 350 x d 400 x h 325 mm

Inwerpopening b 350 x d 400 x h 325 mm

Buitenmaten box b 415 x d 430 x h 920 mm

Post- Pakketuitname achterzijde

Inworp voorzijde

Buitenmaten verpakking b 475 x d 495 x h 1005 mm

Inhoud 158 liter

Netto gewicht 22 kg

Totale gewicht incl. verp. 27 kg

Handleiding ja

De bezorger opent het deksel, 
legt het pakket er in en sluit het 
deksel. Het pakket schuift tegen 
een stootrand en valt daarna in 
de box. De box is direct klaar 
om het volgende pakket te ont-
vangen. Het pakket kan er niet 
‘uitgehengeld’ worden: bij het 

openen van het deksel sluit een metalen klep - die mee-
draait met het deksel - de opening af. 

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel 
de deur aan de vachterzijde van de Logixbox. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 350 x 400 x 
325 mm

• anti hengel inlaat

• magneetsluiting 
voor klep

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• stevige driepuntslui-
ting deur

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaand en inbouw



INBOUW
PAKKETBUS

Een smaakvolle inbouw
pakketbrievenbus met stijl-
volle uitstraling

De LOGIXBOX Frontbox-Inbouw met ach-
teruitname kan volledig ingewerkt worden 
in een gevel van een woning of pilaar. Bij 
installatie is het mogelijk alleen de inwerp-
klep aan de buitenzijde zichtbaar te houden 
of af te werken met het frame. Ideaal voor 
nieuwbouwprojecten en renovaties.

SPECIFICATIES
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• extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
• deur aan de achterzijde
• alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
• sterk vlinderslot met driepuntsluiting
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• magneetsluiting
• hufterproof 
• met anti-hengel inlaat
• optie vuurwerksluiting
• optie spaghettimat
• geschikt voor grote pakketten en poststukken



logixbox.nl

WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S FRONTBOX-INBOUW-ACHTERUITNAME

Artikelnummer Model JD322437BIA(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434272

Ean code Stardust Black 8718868434197

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden magneetsluiting

Vuurwerksluiting ja, aparte tool

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Deksel speciale scharnieren

Montage inbouw

Montage materiaal 6 st. M10 keilbout

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 3 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Max. Pakketgrootte b 350 x d 400 x h 325 mm

Inwerpopening b 350 x d 400 x h 325 mm

Buitenmaten box b 415 x d 430 x h 920 mm

Post- Pakketuitname achterzijde

Inworp voorzijde

Buitenmaten verpakking b 475 x d 495 x h 1005 mm

Inhoud 158 liter

Netto gewicht 22 kg

Totale gewicht incl. verp. 27 kg

Handleiding ja

De Frontbox-Inbouw met ach-
teruitname werkt net zo snel en 
eenvoudig als de Frontbox. Het 
verschil met deze inbouwpa-
kketbrievenbus is dat deze 
volledig geïntegreerd is in hek-
werk of een muur. Het frame 
zorgt ervoor dat er geen 

afwerkrand of opening te zien is, waardoor het perfect 
aansluit op het geheel. 

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel 
de deur aan de achterzijde van de Logixbox. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• extra grote inwerpo-
pening 350 x 400 x 
325 mm

• anti hengel inlaat

• magneetsluiting 
voor klep

• ventilatiegaatjes 
tegen condensvor-
ming

• stevige driepuntslui-
ting deur

• optie spaghettimat 
voor zachte landing

• vrijstaand en inbouw  
met afwerking van 
een frame



Brievenbusunit
Achteruitname

Met de opbouw brieven-
busunit wordt de pakket-
brievenbus compleet

De LOGIXBOX Brievenbusunit met Achter-
uitname is te combineren met elk Frontbox 
model. Met deze uitbreiding wordt de post 
en de pakketten los van elkaar ontvangen. 
Groot voordeel is dat er altijd post ontvan-
gen kan worden, maar dat het pakketvak ti-
jdelijk afgesloten kan worden.  Eventueel te 
verkrijgen met hetzelfde slotnummer.

SPECIFICATIES
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• aparte brievenbusgleuf voor de post
• deur aan de achterzijde
• stevig vlinderslot
• industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
• weerbestendig
• hufterproof 
• optie hetzelfde slotnummer
• optie spaghettimat
• geschikt voor poststukken



logixbox.nl

WERKING TECHNISCHE SPECIFICATIES

USP’S BRIEVENBUSUNIT-ACHTERUITNAME

Artikelnummer Model JD3330BBU(SB)(SGG)

Ean code Stardust Grey 8718868434852

Ean code Stardust Black 8718868434869

Materiaal 1.0 mm gegalvaniseerd staal

Toplaag poedercoating, Qualicoatklasse 2

Beschikbaarheid kleuren Stardust Black/Stardust Graphitgrey

Bijzonderheden achteruitname

Vuurwerksluiting n.v.t.

Spaghettimat optie

Deksel sluiting gedempt door rubberen dopjes

Montage opbouw

Montage materiaal inclusief

Soort slot vlinderslot/ genummerd

Sluitpunten 1 puntsluiting

Aantal sleutels 2

Dikte body 1.0 mm

Inwerpopening b 300 x h 33 mm

Buitenmaten box b 415 x d 430 x h 170 mm

Postuitname achterzijde

Inworp voorzijde

Buitenmaten verpakking b 475 x d 495 x h 250 mm

Inhoud 30 liter

Netto gewicht 4 kg

Totale gewicht incl. verp. 5 kg

Handleiding ja

Garantie 1 jaar

De Brievenbusunit met ach-
teruitname is heel eenvoudig 
-met meegeleverd bevestig-
ingsmateriaal- te monteren op 
een Frontbox model. De post 
wordt door de postbezorger in 
de brievenbus gedaan en de 
pakketten kunnen in de grote 

pakketbrievenbus ontvangen worden. 

Om de inhoud uit het postvak te halen open je met de 
sleutel de deur aan de achterzijde van de Logixbox. 
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• hoogwaardig gegal-
vaniseerd staal

• poedercoating Quali-
coatklasse  2

• eenvoudige opouw-
unit

• achteruitname

• stevige slotsysteem

• optie; zelfde slot-
nummer

• optie spaghettimat 
voor zachte landing
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