
www.burg.biz

eBoxx E
Pakketbox-systemen

MODULAIRE SYSTEMEN VOOR APPARTEMENTENCOMPLEXEN,  
BEDRIJFSPANDEN EN KANTOORGEBOUWEN
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Slim gecombineerd

E

HET AANTAL TE LEVEREN PAKKETTEN GROEIT VOORTDUREND. MET DE eBOXX PAKKET-
BOX-SYSTEMEN BIEDT BURG-WÄCHTER DE OPLOSSING VOOR ALLE VERHUURDERS  
EN EIGENAREN, OF HET NU GAAT OM APPARTEMENTENGEBOUWEN, WOONCOMPLEXEN OF  
KANTOREN EN COWORKING-RUIMTES.

De postorder-business is in volle bloei. Jaar na jaar worden 
er meer pakketten verzonden. De bestemmelingen zijn 
niet alleen particulieren, maar ook ondernemingen en  
zelfstandigen. Jammer genoeg gebeurt het vaak dat u die 
pakketten niet direct ontvangt, omdat u er niet bent op 
het moment van de levering. Dergelijke situaties zijn nu  
definitief voorbij. Met de eBoxx pakketbox-systemen biedt 
BURG-WÄCHTER de oplossing voor verhuurders van apparte-
mentsgebouwen, wooncomplexen en kantoren. Want hiermee 
lukken de leveringen nu vanaf de eerste poging. Uw huurders 
zullen blij zijn! 

BURG-WÄCHTER ontwikkelt en produceert al 45 jaar  
hoogwaardige brievenbussen en pakketboxen.  
U kunt kiezen tussen mechanische (eBoxx E 634) en  
elektronische versies (eBoxx EASY+ E 635).

Van pakketdienst tot de bio-bakker: de 
eBoxx is de pakketbox voor universeel  
gebruik. Ongeacht of een grote pakketdienst-

verlener, de lokale brouwer of een buurman een pakket wil 
leveren: met de eBoxx ontvangt u alle leveringen zonder 
problemen. Met de elektronische eBoxx EASY+ zijn zelfs 
meervoudige leveringen mogelijk. Omdat elke bezorger zijn 
eigen persoonlijke code krijgt, waarmee hij de pakketbox 
kan openen en weer veilig kan sluiten.

U kunt de eBoxx pakketbox-systemen flexibel 
aanpassen aan uw behoeften. Of het nu gaat 
om twee, drie, vier of meer wooneenheden of om 

kantoorcomplexen: Bij montage op staanders kunnen  
maximaal zes eenheden pakketbox en brievenbus worden  
gemonteerd. Nog meer pakketboxen en brievenbussen  
kunnen worden gecombineerd tot één systeem in geval van 
installatie op muren of op de bodem.

Optioneel met brievenbus. 
Zowel de mechanische eBoxx als 
de elektronische versie eBoxx 

EASY+ (alle E modellen) kunnen worden aangevuld met één 
of twee brievenbussen per box. Dit betekent dat u geen 
aparte brievenbus meer nodig heeft. De brievenbussen  
kunnen boven of onder de pakketbox worden gemonteerd. 

Geen aansluiting op het lichtnet  
nodig! Zelfs de elektronische versie 
EASY+ heeft geen stroomaansluiting  

nodig. Gewoon batterijen invoeren en u kunt aan de slag. 
Hierdoor vermijdt u tijdrovend en meestal duur grondwerk.

Overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken. 
Bezorgers hebben slechts enkele ogenblikken nodig 
om een levering veilig te bezorgen, eigenaren van 

een eBoxx EASY+ gebruiken alleen hun persoonlijke code 
om hun levering op te halen. Met het mechanische model 
openen en sluiten uw huurders eenvoudig de pakketbox 
met de klassieke sleutel. 

Alles in één hand. Met de elektronische  
versie EASY+ is het instellen van het pakket- 
systeem met de gratis secuENTRY Key-app 
voor iOS en Android kinderspel. 

EÉN BOX VOOR ALLES – ÉÉN SYSTEEM VOOR IEDEREEN. 
EASY EN FLEXIBEL DAT GARANDEREN DE eBOXXEN  
E 634 EN E 635 VAN BURG-WÄCHTER.

De pakketbox-systemen van BURG-WÄCHTER

Het aantal pakketleveringen in Europa neemt steeds 
sneller toe. Waar er tussen 2000 en 2010 een stijging van 
ongeveer 38 procent was, groeide het aantal tussen 2010 en 
2020 met 84 procent – en het cijfer neemt nog steeds toe!
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Met een 24/7 pakketontvangst 
wordt uw vastgoed nog  
aantrekkelijker voor huurders. 

Hebt u maar één 
pakketbox nodig?
Natuurlijk is de installatie van slechts één eBoxx ook 
mogelijk – zowel voor privégebruik als voor firma’s. 
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Terzo dwarsligger
Bij een standaardmontage met  
maximaal zes pakketboxen en  
brievenbussen zorgt de dwarsligger 
voor de nodige stabiliteit.  

Terzo-voet
De Terzo voeten maken montage 
zonder betonwerken mogelijk. 

Terzo-paal 
Hoogwaardige staanders van gepoedercoat 
aluminium waarborgen een veilige stand. 

Alles met systeem
OF HET NU GAAT OM KLASSIEKE MECHANISCHE OF ELEKTRONISCHE INTELLIGENTIE; 
BEIDE PAKKETBOXMODELLEN KUNNEN INDIVIDUEEL WORDEN SAMENGESTELD EN UITGEBREID 
OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN EN DE BEHOEFTEN VAN UW HUURDERS.

Het BURG-WÄCHTER modulaire systeem voor de eBoxx pakketbox-systemen
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eBoxx EASY+ E 635
De elektronische pakketbox: Het model  
eBoxx EASY+ E 635 wordt via een code  
geopend en gesloten. Dit maakt zelfs  
meervoudige leveringen mogelijk.

eBoxx E 634
De mechanische versie van de pakketbox wordt 
door de bezorger gewoonweg met een druk  
op de knop gesloten. De gebruiker opent de 
pakketbo met een sleutel.

eBoxx brievenbus A 625
De ideale uitbreiding op de eBoxx pakketboxen.  
Meer functionaliteit en ideale vervanging voor  
een oud brievenbussysteem. 

Darstellung bei 
geschlossenem Klapper
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Perfect passend 
Duurzame kwaliteit – perfect doordacht

In onze eBoxx pakketboxen zitten 45 jaar ervaring 
verwerkt. Sinds 1975 ontwikkelt en produceert 
BURG-WÄCHTER brievenbussen van hoge kwaliteit. 

De eBoxx pakketboxen worden met uiterste precisie  
gefabriceerd – laserlassen en versterkingen in de bodem 
zorgen voor extreme robuustheid. Uiteraard past de  
brievenbus A precies op de pakketbox. 

Een bijzonder zachte, soepele en nauwkeurige deurope-
ning zorgt ervoor dat de deuren ook na lange tijd precies 
sluiten. Een geïntegreerd regenafvoersysteem beschermt 
pakketten en post tegen vocht. 
 

Wij houden rekening met 
uw lichaamsgrootte!
ERGONOMISCHE EN BARRIÈREVRIJE PLANNING IS HET ALLERBELANGRIJKSTE VAN AL ONZE 
PAKKETBOX-SYSTEMEN – EEN COMFORTABEL GEBRUIK IS ONS DOEL.

Ideale zone voor de slotas van de  
brievenbussen

STABIEL. HOOGWAARDIG. DUURZAAM. ONZE eBOXXEN ZIJN ONTWORPEN  
OM GEDURENDE VELE JAREN TE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT. FLEXIBELE MONTAGE-
MOGELIJKHEDEN ZORGEN VOOR EEN OPTIMALE INSTALLATIE EN ERGONOMIE.  
TOPKWALITEIT “MADE IN GERMANY“.

Met onze pakketbox-systemen kunt  
u kiezen uit talrijke verschillende  
opties. Ze hebben allen een ergono-
misch ontwerp, zodat de brievenbus 
en het slot ervan steeds gemakkelijk 
bereikbaar zijn. 
Onze standaardsystemen – of ze nu in 
beton zijn ingegoten of in de bodem zijn 
vastgeschroefd – zijn zodanig ontworpen 
dat, als ze correct zijn gemonteerd, ze auto-
matisch voldoen aan de overeenkomstige 
norm DIN EN 13724.

Met de alternatieve wandmontage bepaalt 
u zelf op welke hoogte uw pakketbox 
wordt gemonteerd. Onze tip: Richt u bij 
de montage op de ideale zone voor de  
insteekhoogte van de brievenbus.

Ideale zone voor de insteekhoogte van de brievenbussen
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Ons complete systeem biedt dezelfde perfectie. Dankzij 
geavanceerde combinaties en verschillende montagevari-
anten passen onze pakketten zich aan uw individuele  
behoeften aan. Mogelijke combinaties zijn te vinden op 
de volgende pagina's.

Codes toewijzen of status controleren. Met de 
gratis secuENTRY KeyApp is de bediening van de 
eBoxx EASY+ E 635 kinderspel. Als verhuurder en  
eigenaar kunt u eenvoudig de individuele pakket-
boxen beheren via de KeyApp. Voor elke individuele 
huurder geldt het volgende: Of het nu gaat om een 
pakketdienst of een biologische landbouwer:  
U beslist welke bezorgers pakketten in de pakketbox 
mogen leveren en of hun recht op levering perma-
nent of eenmalig van toepassing is. Natuurlijk kunt  
u alle codes op elk gewenst moment wijzigen of 
wissen. U heeft altijd en overal volledige controle! 
Daarnaast toont de secuENTRY KeyApp de batterij- 
status van de pakketbox en of er al dan niet een  
pakket in werd geplaatst.

De secuENTRY KeyApp  
voor Android en iOS is  
gratis beschikbaar op onze  
website: www.burg.biz/ 
international/

Eenvoudige en veilige bediening. 
Op het bedieningspaneel van de 
eBoxx EASY+ E worden de uit te 
voeren stappen duidelijk aan de 
bezorger uitgelegd door middel  
van vier afbeeldingen.   

EEN ECHTE MEERWAARDE VOOR UW HUURDERS! WANT DANKZIJ DE INTUÏTIEVE 
BEDIENING VAN DE eBOXX EASY+ E 635 HEBBEN BEZORGERS SLECHTS EEN PAAR 
SECONDEN NODIG OM PAKKETTEN VEILIG AF TE LEVEREN. NATUURLIJK HEBBEN UW 
HUURDERS ALTIJD VOLLEDIGE CONTROLE OVER WIE MAG LEVEREN.

1.  Op de 
START-knop 
drukken

4.  Op de 
END-knop 
drukken

3.  Pakket plaatsen  
en deur sluiten

2.  Deur  
openen
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VEILIGHEIDS- 
NIVEAU

3
Trekkracht 300 N

Trekkracht 
De eBoxx is goed uitgerust tegen vandalisme. Met een 
trekkracht overeenkomstig veiligheidsniveau 3 (30 kg) 
volgens TS 16819, biedt de pakketbox een uiterst effi-
ciënte bescherming. 

Kinderslot
In geval van nood kan de eBoxx van binnenuit 
worden geopend via een kinderslot en beschikt 
bovendien over een ventilatiesysteem.

VEILIGHEIDS- 
NIVEAU

2
EN 13724

Inbraakbescherming
De optionele brievenbus voldoet ook aan de hoogste  
eisen. Het ingebouwde slot vermindert het inbraakrisico 
volgens de norm EN 13724 (veiligheidsniveau 2). 

Weerbestendigheid 
De weerbestendigheid werd getest en bevestigd in een  
beregeningstest in overeenstemming met TS 16819  
(corrosieklasse 3).

TS 16819

Montage op de vloer

Montage op staander

Wandmontage

Made in Germany 
Onze pakketboxen staan voor kwaliteit ”Made in  
Germany“. De eBoxxen zijn het resultaat van jarenlange 
ervaring in de ontwikkeling en productie van brieven-
bussen en andere beveiligingsproducten.   

Duurzaamheid en kwaliteit 
dankzij dubbelzijdig gegalvani-
seerde staalplaat en poederge-
coate behuizing.
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Vloer- of 
wandsystemen
VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT VOOR UW PAKKETBOX-SYSTEEM. U BEPAALT ZELF HOEVEEL 
BOXEN MET ELKAAR GECOMBINEERD MOETEN WORDEN BIJ VLOER- OF WANDMONTAGE*.

Eenvoudige montage – eindeloze mogelijkheden Indivuele modules    eBoxx en brievenbus

* Bij wandmontage wordt aangenomen dat het draagvermogen van de wand is gewaarborgd. 

Of u nu twee, zes of tien pakketboxen 
nodig hebt. U kunt het aantal pakket-
boxen en brievenbussen aanpassen aan 
uw individuele behoeften voor zowel  
vloer- als wandmontage. 
 
U bepaalt zelf hoeveel boxen u naast elkaar 
en onder elkaar wilt plaatsen en vult deze aan 
met het benodigde aantal brievenbussen. 
Hiermee kunt u het pakketbox-systeem  
perfect afstemmen op uw huurwoning of 
kantoorgebouw. 

Naast de maximale flexibiliteit in het aantal 
gebruikte eBoxxen, biedt wandmontage* nog 
een ander voordeel: u bepaalt zelf op welke 
plek en op welke hoogte de modellen worden 
gemonteerd. Zo hebben uw huurders altijd 
optimaal toegang tot de pakketbox en de 
brievenbus. 

eBoxx brievenbus A 625

eBoxx EASY+ E 635 (of eBoxx E 634)
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1x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634

hoogte x breedte x diepte totaal:
575 x 380 x 450 mm

1x brievenbus A 625
1x montageset brievenbus A 625

hoogte x breedte x diepte totaal:
115 x 380 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Bestelnr. 41920 W /41930 ANT

eBoxx E 634  
Bestelnr. 37710 W / 40740 ANT

eBoxx brievenbus A 625 
Bestelnr. 41960 W / 41970 ANT

Comfort tip: De verhoogde  
montage op een betonnen  
basis maakt het gebruik van  
de pakketbox nog handiger  
bij vloermontage.

Eindeloos vele  
mogelijkheden
Uiteraard zijn onze pakketboxen al af fabriek  
voorbereid voor alle soorten montages. Dit maakt  
de installatie nog eenvoudiger.



BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER 

De eBoxx pakketbox-systemen met  
Terzo-palen bieden een breed scala aan 
opties voor de modulaire combinatie van 
de vereiste pakketboxen. Het kleinste sys-
teem bestaat uit twee pakketboxen. En zelfs 
hier heeft u de keuze of de modellen boven 
elkaar of naast elkaar worden gemonteerd. 
Heeft u meer pakketboxen nodig? Geen  
probleem: Tot zes eBoxxen kunnen in een 
staandersysteem met Terzo-palen en de  
Terzo-dwarsligger worden gecombineerd. 
Voor de combinatie van een tweede pakket-
box-systeem, bestaande uit twee boven  
elkaar gemonteerde pakketboxen heeft  
u geen dwarsligger nodig.  

Ook bij de staandermontage is de brieven-
bus A de optimale aanvulling. Dit maakt uw 
pakketbox-systeem tot een modern multi-
functioneel brieven- en pakketsysteem.  
De brievenbus past precies op of onder  
de eBoxxen.

Welk systeem u ook kiest: De montage op de 
Terzo-palen waarborgt niet alleen een ele-
gante installatie voor alle combinaties, maar 
past zich ook als vrijstaand systeem op een 
bijzonder flexibele manier aan uw ingangssi-
tuatie aan.

ELEGANT, LICHTVOETIG EN ALTIJD OP DE JUISTE HOOGTE – HET PAKKETBOX-SYSTEEM 
MET TERZO-PALEN MAAKT EEN VRIJSTAANDE INSTALLATIE NAAR WENS MOGELIJK.

Ons eBoxx  
staandersysteem

Opgewaardeerd

eBoxx EASY+ E 635 (of eBoxx E 634)

eBoxx brievenbus A 625

Dwarsligger Terzo T 760          of

Dwarsligger Terzo T 1140
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Terzo-paal 170

Terzo-paal 170 met Terzo-voet

Het modulaire systeem 
voor alle vereisten
Met het staandersysteem kunnen tot zes boxen worden  
gecombineerd. Hierdoor kunt u de meeste vereisten op een bijzonder 
elegante manier implementeren, bijv. voor meergezinswoningen. 

Met of zonder  
brievenbus
Of gecombineerd met één of twee brieven- 
bussen. Of gewoon de pure pakketbox.  
U bepaalt zelf hoe u uw systeem wilt configureren 
En natuurlijk is het mogelijk om gelijk wanneer  
een brievenbus toe te voegen.  

In beton gegoten of 
op een voet
Welk type installatie u ook kiest – met de Terzo- 
palen is uw systeem rotsvast geïnstalleerd. Dankzij  
de keuzemogelijkheid bij de montage op standaard – in  
beton gegoten of op een passente Terzo-voet – kunt u zich 
hier ook aanpassen aan de aanwezige onderconstructie. 
Dit maakt het mogelijk dat u de eBoxx kan plaatsen  
waar u maar wil.
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Selectie van de systeemmodule met   twee boxen

Standaardmontages
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eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 570 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 760
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 950 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x Terzo-paal 170 
1x Terzo-dwarsligger T 760
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1151 x 950 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
1x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 570 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 760 
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 950 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
1x Terzo-dwarsligger T 760
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1151 x 950 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 570 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
4x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 760 
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 950 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
4x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
1x Terzo-dwarsligger T 760
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1266 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84371 W / 84341 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84424 W / 84401 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84383 W / 84353 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84437 W / 84413 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84373 W / 84343 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84426 W /84403 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84375 W / 84345 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84428 W / 84405 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84387 W / 84357 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84442 W /84417 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84379 W / 84349 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84433 W / 84409 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84377 W / 84347 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84431 W / 84407 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84390 W / 84360 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84445 W / 84421 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84381 W / 84351 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84435 W / 84411 ANT
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Selectie van de systeemmodule met   drie boxen
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eBoxx-systeem, bestaande uit:
3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
3x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
6x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x Terzo-paal 170 
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1151 x 1330 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
3x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1151 x 1330 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
6x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1266 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84374 W / 84344 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84427 W / 84404 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84380 W / 84350 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84434 W / 84410 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84382 W / 84352 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84436 W / 84412 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84372 W / 84342 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84425 W / 84402 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84376 W / 84346 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84429 W / 84406 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84378 W / 84348 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84432 W / 84408 ANT



BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER 

Meer  
informatie:
instructies, montagehulpmiddelen en alle  
vakhandels in uw omgeving vindt u onder:  
www.burg.biz/international/

Selectie van de systeemmodule met   vier of vijf boxen Selectie van de systeemmodule met   zes boxen
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eBoxx-systeem, bestaande uit:
6x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
4x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 760
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 950 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
6x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
3x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
4x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
4x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 760
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 950 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
6x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
6x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx-systeem, bestaande uit:
5x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
5x brievenbus A 625
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 1140
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84384 W / 84354 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84438 W / 84414 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84385 W / 84355 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84439 W / 84415 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84386 W / 84356 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84441 W / 84416 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84388 W / 84358 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84443 W /84418 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84389 W / 84359 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84444 W / 84419 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84391 W / 84361 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84446 W / 84422 ANT

eBoxx EASY+ E 635 
Set nr. 84392 W / 84362 ANT

eBoxx E 634 
Set nr. 84447 W / 84423 ANT

eBoxx-systeem, bestaande uit:
4x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634
2x Terzo-paal 170 
2x Terzo-voet
1x Terzo-dwarsligger T 760
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:
1700 x 950 x 450 mm



BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER 

Neem gerust contact 
met ons op!

Geef ons een telefoontje:

Stuur ons een e-mail:

Tel: +49 (0) 23 35 965 30

export@burg.biz

We hebben  
uw 
pakketbox!

Welke modules heb ik nodig voor mijn pakket-
box-systeem? Wat heb ik nodig voor de montage? 
Hoe gebruik ik de app? Wij beantwoorden graag al 
uw vragen over onze moderne pakketboxen. Zodat uw 
huurders in de toekomst altijd alle pakketten direct  
ontvangen, of ze nu thuis zijn of niet.

WIJ BIEDEN VEILIGHEID.

BURG-WÄCHTER 
SINDS 1920

20 BURG-WÄCHTER pakketbox-systemen 21BURG-WÄCHTER pakketbox-systemen
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BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

TELEFOON
+49 (0) 23 35 965 30

FAX
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA
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ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!


