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Onvindbare pakjes, natgeregende kranten …
herkenbaar? Mensen bestellen steeds meer en
vaker online, maar onze brievenbussen kunnen
niet volgen. We kopen online voor ons gemak,
maar moeten dan toch veelal de baan op om
onze aankoop op te halen.
eSafe heeft er zijn missie van gemaakt om
brieven en pakjes 24/7 thuisgeleverd én
opgehaald te krijgen. Mét oog voor design.
Want de oprit of inkomhal is nu eenmaal het
visitekaartje van elk gebouw.
Met een eSafe maak je het jezelf een pak
eenvoudiger!
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FENIX CONNECT
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WAAROM KIEZEN VOOR EEN ESAFE®?

✓

COMBINEER PAKKET- EN BRIEVENBUS
Heb je nog geen brievenbus of is die aan vervanging toe?
Sla 2 vliegen in 1 klap met een eSafe, die zowel voor pakketjes als
brieven geschikt is.

✓

LAAT JE PAKJES OPHALEN
• Niet tevreden over je online aankoop? Laat het pakje achter
in je eSafe 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 eSafe met je woning door hetzelfde kleur
te kiezen als dat van je ramen, deur, poort ...
Jouw eSafe is beschikbaar in alle RAL kleuren.

✓

ZORGELOOS PAKJES ONTVANGEN
Met een 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 in kwalitatieve, roestvrije structuurlak
waarop je 10 jaar garantie geniet.

Succesvol getest bij volgende koerierdiensten:
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“DE STRAKKE BELIJNING EN KLEUR PAST
PERFECT BIJ ONS SCHRIJNWERK”
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EEN ESAFE® VOOR ELK GEBOUW

WONINGEN
Er is een eSafe voor elke toepassing: vrijstaand op de oprit,
ingebouwd in een toegangspoort of gemonteerd tegen de gevel.

APPARTEMENTEN
De eSafe Wall combineert verschillende functies voor
appartementen en meergezinswoningen: videofonie,
deurbel, brievenbussen en pakketvakken.

BEDRIJVEN
Ontzorg je werknemers en laat hen hun pakjes op de werkplek
ontvangen. De eSafe Wall laat je tevens toe 24/7 items uit te
wisselen met klanten en leveranciers.
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JOUW PAKJES EN BRIEVEN ZIJN VEILIG

VALKLEP

CIJFERSLOT

ELEKTRISCH SLOT

Je pakjes en brieven
worden bovenaan in de bus
gedeponeerd. Wanneer
het deksel gesloten wordt,
vallen ze zacht naar de
bodem waar ze enkel met
een sleutel uitgehaald
kunnen worden.
Elk pakje is veilig, ook als
je er meerdere na elkaar
ontvangt.

Bij een online aankoop
geef je de code mee
met je adresgegevens.
De koerier leest de code af
van het pakje en kan het
veilig opbergen in de eSafe.
Het cijferslot laat toe pakjes
te ontvangen en te laten
ophalen.*

Wanneer er op de
videofoon van je eSafe
aangebeld wordt, ontvang
je een oproep op je
smartphone. Je ziet wie
er aanbelt en je kan het
elektrisch slot van op
afstand openen om een
pakje te laten leveren of
ophalen.

Als extra zekerheid kan je je favoriete afleverlocatie
‘eSafe pakketbrievenbus’ doorgeven aan de koerierdienst.
Zodra je het formulier dat je kan terugvinden op de website van de
koerierdienst hebt ingevuld, krijgt de koerier hiervan een melding.

* Bij een online aankoop geef je de code mee bij het invullen van je adres. Verwijs bv. als volgt
naar je eSafe in het invulveld voor je naam: “In eSafe PAKKETBUS CODE 2244 Gert Janssens”
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WONINGEN
OPRIT − VRIJSTAAND
eSafe combinatie van brievenbus en pakketbus

FENIX

NEXUS

DROPBOX

TOPAK

GEVEL − OPBOUW / VRIJSTAAND
eSafe voor pakjes

SHOPPERBOX

BULKBOX

POORT − INBOUW
eSafe smartpanels en parcel doors

SMARTPANELS
11

FENIX TOP

Pakjes en brieven worden in de Fenix
Top pakketbrievenbus langs boven
afgeleverd. Zo wordt het volume
optimaal benut en is er sprake van
een superstrak design.
Dankzij de uitneembare dubbele
bodem kan je het volume van je
pakketbrievenbus zelf bepalen.
Het Large model is voorzien van een
extra verticale brievenbusklep.
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VERTRAAGD
SLUITINGSMECHANISME
STEVIG 4 MM
ALUMINIUM

SCHOKDEMPENDE
MOUSSE

FENIX TOP Medium

FENIX TOP Small

FENIX TOP Large
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FENIX FRONT
Met de Fenix Front kan je dankzij het digitaal cijferslot niet alleen
verschillende pakjes ontvangen, maar ook van alles laten ophalen. Denk maar aan online aankopen waarvan je 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. Bovendien is dit model
beschikbaar in Connect versie met elektrisch slot.

DIGITAAL
CIJFERSLOT

FENIX FRONT
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“ 2 VLIEGEN IN ÉÉN KLAP :
TOPFUNCTIONALITEIT GECOMBINEERD
MET EEN STRAKKE LOOK EN FEEL”

15

NEXUS
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De Nexus is nieuw in het eSafe gamma. Hij springt eruit dankzij zijn
praktische indeling met apart postvak en groot volume voor
pakjes.
Een verwijderbare binnenplaat zorgt er zelfs voor dat je het
aparte postvak ook kan inruilen voor nog meer capaciteit voor
pakjes.
Het deurtje met discreet cijferslot bevindt zich achteraan, waardoor
niets een strakke look in de weg staat.

STEVIG 3 MM
ALUMINIUM

DISCREET
CIJFERSLOT

NEXUS
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DROPBOX
Pakjes en brieven worden net zoals in de Fenix Top modellen langs
boven afgeleverd. Zo wordt het volume optimaal benut en is er
sprake van een universeel design dat bij elk type woning past.
Omdat de Dropbox Medium vooraan open gaat, kan je die perfect
tegen de muur of haag plaatsen. De Small versie gaat achteraan
open voor de strakst mogelijke look.

STEVIG 3 MM
ALUMINIUM

VERTRAAGDE
SLUITING

SCHOKDEMPENDE
MOUSSE

DROPBOX Medium
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DROPBOX Small

CORTENSTAAL LOOK VOOR
RUSTIEKE WONINGEN
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TOPAK / SHOPPERBOX

Met Topak kies je voor een handig instapmodel. De Topak Digital is voorzien van een
digitaal slot. Bij deze eSafe vallen de brieven
en pakjes in hetzelfde vak.

TOPAK
Digital

Online kopers die al een brievenbus hebben,
kiezen het best voor de Shopperbox. Je kan
deze enkel als pakketbus gebruiken of met uitneembaar brievenbovenstuk als pakketbrievenbus.
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. Zolang de pakketbus zichtbaar is,
mag je dus vrij kiezen waar je die ophangt.

SHOPPERBOX
Digital
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“ EEN BRIEVENBUS HAD IK AL,
MAAR NU KOMEN OOK MIJN
PAKJES HEELHUIDS AAN”
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“DE LEVERINGEN VERLOPEN VEEL VLOTTER.
INDIEN NIEMAND THUIS IS, LAAT IK DE
BESTELLING TOCH VEILIG ACHTER.”
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BULKBOX

De Bulkbox is ideaal om grote volumes te ontvangen en te
versturen. Aangezien deze los staat van de brievenbus kan ze
overal in de voortuin of tegen de gevel geplaatst worden. Dankzij
het grote volume kan er zelfs voeding in een frigobox in geleverd
worden. De Bulkbox is ook beschikbaar in een ‘Connect’ versie
met elektrisch slot om aan te sluiten op een videofoon of slimme
deurbel.

BULKBOX
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SMARTPANELS & PARCEL DOORS
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De inbouwbare eSafe Smartpanels en parcel doors zijn zoals de
vrijstaande pakketbrievenbussen ontworpen met oog voor design,
maar zijn vooral ook op maat moduleerbaar. Zo kunnen woningen
met een toegangspoort of geconnecteerde videofoon uitgerust
worden voor 24/7 succesvolle thuislevering en afhaling van pakjes.

SMARTPANEL

PARCEL DOOR
25

De eSafe Smartpanels zijn esthetisch zo ontworpen dat je videofoon en deurbel
naar wens kan combineren met een codeklavier en / of brievenbus. Het geheel
gaat steeds naadloos op in het hedendaagse design van je woning. Wij bieden de
mogelijkheden, jij maakt de keuze.

TYPE B

TYPE BC

TYPE BL

TYPE BCL

FENIX CONNECT

BULKBOX CONNECT

Inbouwdeurtje
met elektrisch slot

Combineerbaar
met vrijstaande
eSafe Connect
Deze vrijstaande
pakketbussen kunnen
zowel met de eSafe
Smartpanels (met
codeklavier en
camera van Bticino)
gecombineerd worden
als met videofoons van
de andere partners.
Wil je het volume van
je eSafe zelf kunnen
bepalen, kies dan voor
een op maat gemaakt
deurtje met elektronisch
slot.

529/3 CONNECT
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SMARTPANEL MET PAKKETVAK
Naast een videofoon en deurbel, codeklavier en / of brievenbus,
kan een eSafe Smartpanel ook optioneel uitgerust worden met een
pakketvak. Daarmee zit alles gecombineerd in 1 module.
Wanneer iemand aanbelt, ontvang je een oproep via de Bticino App
en kan je het pakketvak van op afstand openen. Naast het smartpanel
met videofoon en de app moet hiervoor ook een binnenpost
voorzien worden die het wifisignaal uitstuurd naar de app.

TYPE BCLPH*
Afwerking: kwalitatieve poederlak, aluminium plaatwerk, verlichting van codeklavier
en deurbel, bevestigd met veiligheidsschroeven.
Opties: alle mogelijke RAL kleuren, met of zonder naam gravure, deurtje op maat.
*Benaming: Bticino, Code keyboard, Letter box, Parcel box, House number.

Onze partners
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OVERZICHT
FENIX TOP
Small

FENIX TOP
Medium

1240

1240

400

Afmetingen pakje
(mm)

Buiten afmeting
(mm)

400

150

1240

200

DROPBOX
Small

FENIX FRONT

1240

400

360

400

985

270

270

365

330
295

295
375

100

1240x400x150

Valklep

Cijferslot
Elektrisch
slot
Voor brieven

Brievenbusklep

Verkrijgbaar met elektrisch slot
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FENIX TOP
Large

375

150

1240x400x200

340

750

280

210

165

1240x400x360

1240x400x270

295
375

160

985x365x270

DROPBOX
Medium

TOPAK
Digital
251

SHOPPERBOX
Digital

NEXUS

BULKBOX

411

570
570
985

515

1000

251
270

400

537

411

906

427

270
300

375

160

985x537x270

330

340

480

450

800

750

210

200

570x411x251

1000x400x270

340
450

500
200

570x411x251

906x515x427

 INTERESSE IN 1 VAN ONZE MODELLEN?
Ga naar www.my-esafe.be voor meer info en vind er je dichtstbijzijnde verdeler.
29

30

APPARTEMENTEN
De inkomhal is traditioneel hét visitekaartje van je appartement.
Met de eSafe Wall is er nu ook een oplossing voor de aflevering en
het ophalen van pakjes via de inkomhal van een meergezinswoning
of appartement.
Het eSafe Wall ensemble combineert meerdere functies in één:
elektrische brievenbussen, eSafe pakketvakken, deurbellen en
videofoon. Het laat je tevens toe items uit te wisselen met je
medebewoners of derden. De sleutel van je appartement hoef je
dus niet meer onder de deurmat te schuiven.

ESAFE WALL
Voor appartementen

ESAFE WALL

Naast de samenwerking met onze videofoon
partners werken we voor de eSafe Wall ook
samen met Open Motics die de eSafe functionaliteiten op maat kan mee integreren in een
overkoepelend gebouwbeheersysteem.
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VOOR ELK TYPE GEBOUW EEN GEPASTE OPLOSSING:
INBOUW, OPBOUW OF VRIJSTAANDE TOEPASSINGEN.
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ESAFE WALL
De eSafe Wall is moduleerbaar op basis van de beschikbare ruimte of de gewenste stijl en verkrijgbaar in een RAL-kleur naar keuze.
Geschikt voor plaatsing binnen en buiten.

VIDEOFOON
DEURBEL

BRIEVENBUS

PAKKETVAK

ESAFE WALL
33

MATCH UW ESAFE WALL MET UW INKOM DOOR TE KIEZEN VOOR
HETZELFDE RAL-KLEUR ALS DAT VAN UW SCHRIJNWERK.
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RESIDENTIE ADRIANO
35
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BEDRIJVEN
Je werknemers ontzorgen door hun online bestellingen op de werkplek te laten leveren zonder de receptie lastig te vallen? Afhalingen
door klanten, levering van leveranciers, sleutels uitwisselen, … met
een eSafe voor de deur kan dit nu allemaal geregeld worden.
Eén pakketvak gecombineerd met brievenbus of meerdere pakketvakken voor individuele afhalingen in combinatie met videofonie.
De eSafe Wall is moduleerbaar op basis van je wensen, de beschikbare ruimte of de gewenste stijl en verkrijgbaar in een RAL-kleur
naar keuze. Plaatsing kan zowel binnen als buiten.

ESAFE WALL
Bedrijven

ESAFE WALL

VRIJSTAANDE ESAFE
Handelaars / vrije beroepen

FENIX CONNECT

NEXUS

BULKBOX
37

MET EEN ESAFE MAAK JE HET LEVEN VAN JEZELF,
JE FIRMA, JE KLANTEN EN LEVERANCIERS
EEN PAK EENVOUDIGER.
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PERSONALISATIE
KEUZE UIT 2000 RAL KLEUREN
Naast zwart (standaard) bieden we de onderstaande 8 veel
voorkomende kleuren aan. Indien je jouw RAL kleur hier niet

terugvindt, kan je de RAL code doorgeven en lakken we de bus in
het gewenste kleur*.

RAL KLEUREN
Mat 9005 (standaard)
Mat 9016
7016
Corten staal look
9008
Mat 9006
7039
9007
Mat 8019
Andere RAL kleuren

* Voor niet standaard kleuren komt er een
meerkost bij en is de levertermijn ook langer.

/

HUISNUMMERS
Vergeet bij de aankoop van je bus je
huisnummer niet, eSafe biedt c ijfers in
3 kleuren en 5 of 10 cm hoogte aan.

mat wit

inox look

mat zwart

39

ENTRADA RANGE
Alles voor een uniforme oprit

Dankzij de Entrada-accessoires kan je je oprit / voortuin voorzien
van een uniforme look & feel die ook past bij het schrijnwerk van
je woning. Niets mooier dan de harmonie tussen de verschillende
elementen op & rondom je woning.
Kies naast je pakketbrievenbus, ook voor gevelverlichting,
grondverlichting & deurbel in dezelfde stijl. Daarnaast beschikt
het gamma ook over huisnummers, een opbouwbrievenbus,
brievenbuskleppen en inbouwdeuren.

DEURBEL

BRIEVENBUSKLEPPEN
300 & 400 mm
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GEVELVERLICHTING

GRONDVERLICHTING
400 & 600 mm

INBOUWDEUREN
S, M & Digital

BRIEVENBUS
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In nauwe samenwerking met Renson® bieden
we een totaalconcept waar we streven naar de
perfecte samenhang van je eSafe met de Renson®
gevelbekleding Linarte. Een tuin is er om volop van
te genieten. Dus breng je er liefst zoveel mogelijk
tijd door. Maar de rest van de buitenruimte rond
je woning wil je ook in dezelfde mooie unieke stijl
laten verderlopen … Het oog wil ook wat. Van de
voortuin tot de achtertuin 1 design, 1 uniform
kleurgebruik, 1 stijl.

eSafe®
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Linarte® gevelelement
met LED verlichting
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Een project op maat?
Wij helpen je graag verder.

VOLG ONS OP

@myesafe

@my_esafe

eSafe

my-eSafe
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