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eSafe

EEN PAK  
EENVOUDIGER



Onvindbare pakketjes, natgeregende kranten, 
verdwaalde brieven ... herkenbaar? En misschien 
ligt dat zo gegeerde pakje niet thuis, maar in het 
postkantoor?

Het is een trend: mensen bestellen steeds meer 
en vaker online, maar onze brievenbussen 
kunnen niet volgen. Kies daarom voor een eSafe 
pakket(brieven)bus! Bespaar jezelf heen-en-weer- 
geloop naar postkantoren en afhaalpunten of 
vermijd onnodig thuis te moeten wachten op 
pakjes. Met eSafe ben je als particulier en als 
bedrijf altijd zeker dat bestellingen veilig op hun 
bestemming geraken. 

Met de eSafe pakket(brieven)bussen maak je het 
jezelf een pak eenvoudiger!
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SHOPPERBOX P
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COMBINEER PAKKET EN BRIEVENBUS
Heb je nog geen brievenbus of is deze aan vervanging toe? 
Opteer dan voor een pakketbrievenbus, die zowel voor pakketjes 
als brieven geschikt is. 

LAAT JE PAKJES OPHALEN
• Niet tevreden over je online aankoop? Steek het pakje  
 in de pakketbus en geef de code door aan de ophaler.  
• Wissel sleutels uit met je huurder, tuinier, poetsvrouw ...  
 of laat je klanten iets ophalen na je openingsuren.

 
KIES DE KLEUR DIE BIJ JE WONING PAST
Match je pakketbus met je woning door hetzelfde kleur  
te kiezen als dat van je ramen, deur, poort ...  
Jouw pakketbus is beschikbaar in alle RAL kleuren.

 
ONTZORG JE LEVEN
Met eSafe kies je voor de meest veilige, efficiënte en dus 
zorgeloze manier van pakjes ontvangen. Onze bussen 
hebben een rustgevend design, zijn gemaakt uit aluminium en 
afgewerkt met kwalitatieve, roestvrije structuurlak waarop je 
10 jaar garantie geniet. 

Succesvol getest bij volgende koerierdiensten:

        

✓

✓

✓

✓
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JOUW PAKJES EN BRIEVEN  
ZIJN GOED BEVEILIGD

VALKLEP

Jouw pakjes en brieven 
worden bovenaan in de bus 

gedeponeerd. Wanneer 
het deksel gesloten wordt, 

vallen deze zacht naar 
de bodem waar ze enkel 
via een sleutel uitgehaald 

kunnen worden. 
Deze methode laat toe 

meerdere pakjes veilig na  
elkaar te ontvangen.

CIJFERSLOT

Bij een online aankoop 
geef je de code mee 

met jouw adresgegevens. 
Zo komt deze code 

op het pakje terecht. 
De koerier leest de code 
af en kan het pakje veilig 

opbergen in de pakketbus. 
Het cijferslot laat toe pakjes 

te ontvangen en te laten 
ophalen.*

DRAAI/
DRUKKNOP

Je ontgrendelt het deurtje. 
De koerier plaatst het pakje 

in de bus en draait/drukt 
zoals aangegeven op de 
knop. Op die manier zit 
jouw pakje veilig weg. 

* Bij een online aankoop geef je de code mee bij het invullen van het adres en verwijs 
 je naar de pakketbrievenbus vb. In eSafe PAKKETBUS CODE 2244 Gert Janssens



7

OP ZOEK NAAR EEN BRIEVENBUS? 
 

Ga meteen voor de combinatie van brievenbus  
en pakketbus!

FENIX TOPAKDROPBOX

SHOPPERBOX BULKBOX

HEB JE AL EEN BRIEVENBUS?
Opteer dan voor een pakketbus, enkel voor pakjes.



FENIX TOP

De Fenix Top pakketbrievenbus is 
gemaakt uit stevig 5 mm aluminium.  
Het gamma bevat 3 modellen, Fenix Top 
S, M en L. Pakjes en brieven worden 
langs boven in de pakketbrievenbus 
gedeponeerd wat resulteert in een 
optimaal gebruik van het beschikbaar 
volume en een rustgevend kwalitatief 
design. In tegenstelling tot het S en 
M model is het L model voorzien van 
een extra verticale brievenbusklap en 
uitneembare dubbele bodem.  
Het S en M model zijn dan weer voorzien 
van een vertraagt sluitingsmechanisme 
en schokdempende mousse voor het 
opvangen van de pakjes.
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FENIX TOP LargeFENIX TOP Small

FENIX TOP Medium

SCHOKDEMPENDE 
MOUSSE

5 MM STEVIGE 
ALUMINIUM



FENIX FRONT

FENIX FRONT 

DIGITAAL 
CIJFERSLOT

Naast het kunnen ontvangen van een groot volume aan pakjes, laat 
het digitaal cijferslot ook toe zaken te laten ophalen. Denk maar 
aan online aankopen waarvan u niet tevreden bent, het uitwisselen 
van sleutels met de poetsvrouw, loodgieter ... maar ook handelaars 
die na hun openingsuren nog zaken willen uitwisselen. Hij beschikt 
tevens over een apart vak voor brieven en alle andere kwaliteiten 
van de Fenix Top.
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“EEN FENIX PAKKETBRIEVENBUS 
MET STRAKKE LOOK & FEEL: 
2 VLIEGEN IN 1 KLAP”
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DROPBOX SMALLDROPBOX MEDIUM

DROPBOX

De Dropbox pakketbrievenbus is gemaakt uit stevig 3 mm Alumi-
nium. Het gamma bevat 2 modellen De Dropbox S en M. Net als 
bij de Fenix Top zijn beide Dropboxen voorzien van een schokdem-
pende mousse en vertraagd sluitende klep. De mousse zorgt er-
voor dat de pakjes zacht vallen, de vertraagd sluitende klep draagt 
verder bij aan de kwalitatieve uitstraling van deze bus. 

Naast het verschil in volume tussen de S en M versie halen we ook 
de pakjes en brieven langs een andere kant uit. De Dropbox Me-
dium gaat vooraan open, dit laat je toe de bus tegen de muur te 
plaatsen. De Dropbox Small gaat achteraan open wat dan weer 
bijdraagt tot een strak en rustgevend design. 

VERTRAAGDE
SLUITING

SCHOKDEMPENDE
MOUSSE



VERTRAAGDE
SLUITING
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DROPBOX SMALL

DROPBOX MEDIUM



TOPAK
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Met Topak kies je voor een handig instapmodel. Er bestaan twee 
versies van dit model, de Topak Digital met digitaal slot en de 
Topak PB met draaiknop. De versie met draaiknop is voorzien van 
een apart brievenbusgedeelte. Bij de versie met digitaal slot vallen 
de brieven en pakjes in hetzelfde vak. 

TOPAK DigitalTOPAK PB



SHOPPERBOX
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SHOPPERBOX 
P / PB / Digital

Identiek aan Topak, maar dan zonder voet. Online kopers die al 
een brievenbus hebben en die niet willen vervangen kiezen het 
best voor de Shopperbox ‘P’, enkel geschikt voor pakjes. Voor wie 
in z’n Shopperbox zowel brieven als pakjes wil kunnen ontvangen, 
is er de Shopperbox ‘PB’. Met de Shopperbox ‘Digital’ heb je 
dan weer de keuze om die als pakketbus of – met uitneembaar 
brievenbovenstuk – als pakketbrievenbus te gebruiken.
 
Het grote voordeel van een Shopperbox-pakketbus (dus zonder 
brievendeel) is dat die niet hoeft te voldoen aan de postwetgeving 
die beslist waar en hoe hoog die opgehangen moet zijn.



“DE LEVERINGEN VERLOPEN VEEL VLOTTER. 
INDIEN NIEMAND THUIS IS, LAAT IK DE 

BESTELLING TOCH VEILIG ACHTER.”
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BULKBOX

BULKBOX

De Bulkbox is ideaal om grote volumes te ontvangen en versturen. 
Aangezien deze los staat van de brievenbus kan ze overal in de 
voortuin of tegen de gevel geplaatst worden. Dit groot volume laat 
het gebruik van een frigobox voor levering van voeding toe.



KEUZE UIT 2000 RAL KLEUREN

Naast zwart (standaard) bieden we de onderstaande 8 veel voor-
komende kleuren aan. Indien jouw RAL kleur hier niet bijzit kan 
je de RAL code doorgeven en lakken we de bus in het gewenste 
kleur*. 

*Voor niet standard kleuren komt er een meerkost bij, de levertermijn is ook langer.

RAL KLEUREN

Mat 9005 (standaard)

Mat 9016

7016

9005

9008

Mat 9006

7039

9007

Mat 8019

Andere RAL kleuren  /

HUISNUMMERS

Vergeet bij de aankoop van je bus je 
huisnummer niet, eSafe biedt Witte 
 cijfers in 2 formaten aan, 10 cm hoog-
ten en 5 cm 
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MONTAGE

Voor het vastzetten van de pakketbrievenbus moet er een beton-
sokkel voorzien worden die in de lengte en breedte minimum 2 cm 
groter is dan de pakketbrievenbus.

Benodigdheden: 
• Sneldroogbeton 
• Min 4 betonankers 
• Boormachine met betonboor
• Moersleutel
• Waterpas

Werkwijze: 
• Graaf een put van 30 cm diep
• Vul de put met sneldroogbeton en zorg voor  

een waterpas oppervlak
• Laat het beton drogen
• Boor gaten op de in de handleiding aangegeven plaatsen
• Zet de pakketbrievenbus vast met betonankers

70
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OVERZICHT

FENIX TOP Small FENIX TOP Medium FENIX TOP Large FENIX TOP Front DROPBOX Small DROPBOX Medium TOPAK PB TOPAK Digital SHOPPERBOX P BULKBOX

Afmetingen pakje
(mm)

Buiten afmeting 
(mm) 1240x400x150 1240x400x200 1240x400x360 1240x400x270 985x365x270 985x537x270 570x411x251 570x411x251 570x411x251  906x515x427

Valklep

Cijferslot

Draaiknop

Voor brieven

Brievenbusklep

1240

400
150

150100 165

210

160

295295 280

330

295
375375 340

750
375

1240

400
200

1240

400
360

1240

400
270

985

270 365

 INTERESSE IN 1 VAN ONZE MODELLEN? Ga naar www.my-esafe.be voor meer info en vind er uw dichtsbijzijnde verdeler.
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FENIX TOP Small FENIX TOP Medium FENIX TOP Large FENIX TOP Front DROPBOX Small DROPBOX Medium TOPAK PB TOPAK Digital SHOPPERBOX P BULKBOX

Afmetingen pakje
(mm)

Buiten afmeting 
(mm) 1240x400x150 1240x400x200 1240x400x360 1240x400x270 985x365x270 985x537x270 570x411x251 570x411x251 570x411x251  906x515x427

Valklep

Cijferslot

Draaiknop

Voor brieven

Brievenbusklep

160 150 200
300480 340 340

500

375 450 450
800

985

570

251 411

270 537

570

251 411

570

251 411

515

427
906

200

340

450
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Maalbeekstraat 10
8970 Waregem
+32 471 61 25 51
info@my-esafe.be
www.my-esafe.be


