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Napjatě čekáte na svou zásilku?  
Ale pak nejste doma, když doručovatel zazvoní. 
Namísto nových bot držíte v ruce zase jen výzvu 
k vyzvednutí. Může to být jinak. Postará se o to  
box na balíky BURG-WÄCHTER! 24 hodin denně,  
sedm dní v týdnu. 

V některých dnech vám může přijít nejen jedna 
zásilka, ale někdy také dvě nebo tři. Všechny je lze 
bezpečně uložit do boxu eBoxx EASY+. To zajišťuje 
funkce „vícenásobné doručení“. Znamená to 
následující: Po vložení zásilky do boxu na balíky a jeho 
uzamčení můžete dalším dodavatelům umožnit, aby 
eBoxx EASY+ znovu otevřeli pomocí jejich osobních 
kódů a doručili další balíky.

Nejste doma?  
Žádný problém!
BOX NA BALÍKY eBOXX EASY+ ZAJISTÍ DORUČENÍ VAŠICH BALÍKŮ,  
I KDYŽ NEJSTE DOMA. SEDM DNÍ V TÝDNU, 24 HODIN DENNĚ.

11 750 000
balíků za den
bylo v roce 2020 v průměru 
doručováno v Německu. 

24/7

Nezáleží na tom, kdo zásilku doručuje, ať už  DHL, DPD, 
Česká pošta nebo jiná služba. Možná je to lékárna, on-line 
supermarket nebo třeba pekárna za rohem, v každém případě 
si můžete být jisti, že vaše objednávky, nebo i nedělní housky 
dorazí. Bez ohledu na to, jestli bydlíte v rodinném domě, 
dvojdomku nebo bytovém domě, eBoxx EASY + umí 
vyjít vstříc všem vašim požadavkům.

online 
nakupujících
Kdo surfuje na internetu, také 
nakupuje online. V roce 2019 
nakoupilo alespoň jednou na internetu 
94 % německých uživatelů internetu 
ve věku 16 let a více.

94 %

Počet balíkových zásilek v Německu roste stále 
rychleji. Zatímco v letech 2000 až 2010 došlo k nárůstu 
zhruba o 38 %, mezi lety 2010 a 2020 se jejich počet 
zvýšil o 84 % – a stále roste!

+ 38%

+ 84%

+120 %

50kg
Box na balíky eBoxx EASY+ je ideální i pro těžké balíky 
nebo dodávky nápojů. V závislosti na typu montáže nabízí 
například model GV nosnost až 50 kilogramů.*

až
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balíky
Díky boxu eBoxx EASY+ můžete  
dostat více balíků od různých 
doručovacích služeb. Pro bezpečné 
otevření přidělíte každému poskytovateli 
služeb jeho osobní kód.
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Prodej hotových jídel vzkvétá. Lídr 
na trhu zaznamenal ve třetím čtvrtletí 
roku 2020 celkem 19,49 milionu 
objednávek (to odpovídá 212 000 
objednávkám denně), což představuje 
nárůst o 120 % ve srovnání se stejným 
čtvrtletím loňského roku.

dodávek 
hotových jídel

K boxu eBoxx EASY+ můžete přidělit 
neomezený počet kódů. Kromě deseti 
trvalých doručovacích kódů je k dispozici 
libovolný počet jednorázových kódů, které 
po použití automaticky pozbývají platnost.

mnoho 
kódů

*  Nosnost se může lišit podle typu montáže a vlastností stěny. Údaj platí pouze pro odborně provedenou montáž.

Z jednoho až na 
11 750 000.
Působivá čísla o novém boxu na balíky 
eBoxx EASY+
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SNADNÁ OBSLUHA, VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ. S BOXEM NA BALÍKY eBOXX 
EASY+ MŮŽETE K DORUČOVÁNÍ SVÝCH ZÁSILEK VYUŽÍVAT NEJMODERNĚJŠÍ 
TECHNOLOGIE A UŽ NIKDY NEBUDETE MUSET STÁT FRONTU VE VÝDEJNĚ ZÁSILEK. 

Vaše boxy na balíky přehledně

Bezkontaktní 
doručení

Velký úložný prostor –  
i pro několik balíků
Box na balíky eBoxx EASY+ je k dostání ve dvou velikostech. 
Buď s objemem 98 litrů, nebo 197 litrů. To znamená, že můžete 
dostat i větší zásilky nebo několik zásilek od různých  
doručovacích firem.

Volitelně s nástavcem na 
poštovní schránku
Ideální kombinace: Systém eBoxx EASY+  
lze doplnit jednou nebo dvěma poštovními 
schránkami. To znamená, že již nepotřebujete 
samostatnou poštovní schránku.

Montáž na zeď, na zem,  
na stojan nebo do sestavy
Box na balíky můžete nainstalovat, kamkoliv  
se Vám hodí. Můžete jej upevnit na zeď domu, 
na podlahu nebo může stát samostatně na 
vlastním stojanu. Cokoliv se hodí do okolí Vašeho 
domu. Můžete také zkombinovat několik eBoxxů  
do jedné sestavy.

Ovládání
Přehledné a velmi snadné použití:  
V pouhých čtyřech krocích se zásilka  
uloží do boxu eBoxx EASY+ a box se opět 
bezpečně uzavře. 

Není nutné žádné 
připojení k napájení!
Vložte baterie a můžete začít! Pro 
použití boxu na balíky eBoxx EASY+ není 
nutné žádné připojení k napájení a odpadá 
tak časově náročná a nákladná montáž. 
Elektronika je napájena pomocí baterií, 
které jsou součástí balení.

Pohodlné ovládání přes aplikaci
Můžete přidělit doručovací kód, zkontrolovat stav baterií nebo 
ověřit, zda byl balík uložen. S bezplatnou aplikací secuENTRY 
KeyApp pro iOS a Android je ovládání eBoxx EASY+ pohodlné 
a intuitivní.

Materiál
Box na balíky by měl 
vydržet mnoho let. 
Proto je eBoxx EASY+ 
vyroben z pozinkované 
oceli a díky zamykacímu 
mechanismu odolnému 
proti korozi je optimálně 
chráněn před 
povětrnostními vlivy. 
Výhoda: Ocelové prvky 
jsou svařeny laserem 
a zajišťují tak optimální 
stabilitu boxu na balíky.
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Chytrá kombinace
EBOXX EASY+ LZE POUŽÍT V RÁMCI SESTAVY S DALŠÍMI BOXY NA BALÍKY  
A MŮŽETE JEJ KOMBINOVAT S ODPOVÍDAJÍCÍMI SCHRÁNKAMI PRO REZIDENČNÍ  
OBJEKTY I KOMERČNÍ BUDOVY.

Musíte často obcházet sousedy v domě, 
abyste si vyzvedli zásilky? S balíkovým 
boxem eBoxx EASY+ můžete ušetřit čas. 
U obytných komplexů a bytových domů 
pronajímatelé nebo majitelé jednoduše 
zkombinují několik balíkových boxů do 
jednoho systému. Každý nájemce tak dostane 
rovnou svůj balík, což je velké plus pro  
komfort bydlení. 

Pro pronajímatele i majitele domů je 
optimální, když box na balíky eBoxx 
doplní o poštovní schránku A. Balíky 
a běžné listovní zásilky jsou pak doručovány 
bezpečně v rámci jednoho systému. Až pro 
šest boxů na balíky a poštovních schránek ve 
volně stojícím systému se sloupky Terzo.

Dva modely, mnoho možností.  
Ať už se jedná o rodinný dům nebo obytný 
komplex: S moderními boxy na balíky eBoxx 
EASY+ máte možnost volby, nejen co se velikosti 
týče. Můžete také flexibilně zvolit počet boxů. 
Další informace o systémech boxů na balíky 
najdete na našich webových stránkách. 

Velký model (GV) eBoxx EASY+ nabízí vnitřní  
prostor o objemu celých 197 litrů. To odpovídá více 
než polovičnímu objemu zavazadlového prostoru 
současného VW Golf 8. V závislosti na způsobu montáže 
má box na balíky GV maximální nosnost* až 50 kg.  
To například znamená, že váš dodavatel nápojů může  
do boxu umístit standardní přepravku s dvanácti lahvemi 
a také dvě balení 1,5litrových lahví po 6 ks.

Prostorný

eBoxx EASY+ GV se sloupkem Terzo: Velký balíkový box 
nabízí vnitřní objem 197 litrů.

Ideální pro použití ve dvojdomcích a bytových domech: eBoxx EASY+ (model E) jako systém kombinovaný s poštovní schránkou eBoxx A, 
sloupkem Terzo a patkou Terzo.

Flexibilní

eBoxx EASY+ E s poštovní schránkou eBoxx A 
a stojanem Universal 150 eBoxx Ni (volitelně také se 
dvěma nástavci na poštovní schránky).

Doplněk

Poštovní schránka eBoxx A jako přesný 
nástavec pro eBoxx EASY+ E.
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*  Nosnost se může lišit podle typu montáže a vlastností stěny.  
Údaj platí pouze pro odborně provedenou montáž.
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Bezplatná aplikace secuENTRY KeyApp je dostupná pro 
Android a iOS. Příslušné odkazy na AppStore najdete na našich 
webových stránkách www.burg.biz/paketbox-easy-plus/ nebo 
prostřednictvím tohoto QR kódu.
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4
Jednoduchá a bezpečná obsluha. 
Postup uložení zásilky je doručovateli 
jasně vysvětlen čtyřmi obrázky na 
ovládacím panelu eBoxxu EASY+.

kroky

VŠE V JEDNÉ APLIKACI - PŘIDĚLUJTE KÓDY. ZKONTROLUJTE STAV. 
OBSLUHA EBOXXU EASY+ V APLIKACI JE HRAČKA.

S bezplatnou aplikací secuENTRY KeyApp 
máte neustálý přehled o svém boxu na balíky. 
V aplikaci pro chytré telefony můžete přidělovat 
doručovací kódy pro doručovací služby nebo 
jednorázové kódy pro nedělní housky z pekárny. 
Všechny kódy můžete samozřejmě kdykoli změnit 

nebo zrušit. Zachováte si plnou kontrolu nad tím, 
kdo smí váš eBoxx EASY+ otevřít, a budete mít 
neustálý přehled! Kromě toho aplikace zobrazuje 
stav nabití baterií boxu na balíky a informace 
o tom, zda byla zásilka uložena.   

DORUČOVACÍ SLUŽBY A VŠICHNI OSTATNÍ DODAVATELÉ SI JEJ ZAMILUJÍ! PROTOŽE 
DÍKY INTUITIVNÍMU OVLÁDÁNÍ VAŠEHO BOXU eBOXX EASY+ potřebují doručovatelé 
pro bezpečné uložení zásilky jen několik málo sekund.

Bezpečné uložení balíku během několika sekund

Rychlé a intuitivní

Vše je naprosto snadné –  
jak výstižně říká název! 
Doručovatelé zvládnou bezpečně 
uložit zásilku do vašeho boxu  
na balíky eBoxx EASY+ během 
krátké chvilky.

1. Stiskněte tlačítko START.
2.  Otevřete box na balíky.
3.  Vložte zásilku a zavřete  

box na balíky.
4. Stiskněte tlačítko END.

Vaše zásilka je bezpečně uložena!
 
Systém eBoxx EASY+ mohou 
samozřejmě využívat nejen 
balíkové služby. Místní pekař, 
lékárník nebo farmář ze 
sousedství tam mohou také 
ukládat své dodávky. 

Použití je velmi snadné i pro vás: 
stačí otevřít box na balíky pomocí 
osobního kódu uživatele 
a odebrat balík nebo několik 
balíků najednou. Chytrá funkce 
„vícenásobného doručení” 
umožňuje uložit několik 
dodávek v jeden den. A díky 
individuálním doručovacím  
kódům mají tuto možnost  
pouze oprávněné osoby –  
jistota je jistota. Univerzální 

kódy
Takto získá kód váš doručovatel: Ať už se  
jedná o zásilkovou společnost nebo farmáře,  
sami rozhodujete o tom, kteří doručovatelé  
mají přístup do vašeho boxu na balíky a zda  
právo na doručování platí trvale, nebo pouze  
jednorázově. Odkazy na uložení doručovacích  
kódů u doručovacích služeb najdete souhrnně  
na našich webových stránkách.
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01. Vysoce kvalitní zpracování: eBoxx EASY+ je vyroben s mimořádnou 
precizností. Díky laserovému svařování a zesílení dna je eBoxx EASY+ ještě 
robustnější. Nástavec na poštovní schránky samozřejmě přesně pasuje na 
balíkový box. Poštovní schránka se otevírá a zavírá pomocí cylindrického 
zámku odolného proti korozi. 

02. Hladké otevírání dveří: box na balíky a poštovní schránky mají  
díky kvalitním závěsům zcela hladké otevírání, a to i po mnoha cyklech 
otevření a zavření. Integrovaný systém pro odtok vody chrání balíky  
před namočením.

01

Vysoká kvalita  
a dlouhá životnost
ODOLNÝ. VYSOCE KVALITNÍ. S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ. eBOXX EASY+  
JE KONSTRUOVÁN PRO DLOUHOLETÉ POUŽÍVÁNÍ. ŠPIČKOVÁ KVALITA  
„MADE IN GERMANY“. 

Box na balíky „Made in Germany”

02
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45
se skrývá v boxu na balíky 
eBoxx EASY+. Společnost  
BURG-WÄCHTER vyvíjí a vyrábí 
vysoce kvalitní poštovní schránky  
již od roku 1975.

let zkušeností

BEZPEČNOSTNÍ 
STUPEŇ

3
Tažná síla 300 N

Tažná síla
Box na balíky eBoxx je dobře chráněn proti vandalismu. 
Díky tažné síle odpovídající bezpečnostnímu stupni 3 
(30 kg) podle normy TS 16819 poskytuje box na balíky 
mimořádně vysokou ochranu.

Dětská pojistka
Pro všechny případy je eBoxx vybaven možností 
nouzového otevření zevnitř jako dětskou 
pojistkou a také větracím systémem.

BEZPEČNOSTNÍ 
STUPEŇ

2
EN 13724

Ochrana proti vloupání
Kvalitní zámek (bezpečnostní stupeň 2 dle normy  
EN 13724) snižuje riziko neoprávněného vniknutí do 
boxu. Vaše zásilky tak budou vždy v bezpečí.

Odolné vůči povětrnostním vlivům
Balíky jsou chráněny před větrem a vlivy počasí.  
Odolnost proti povětrnostním vlivům byla testována 
zkouškou skrápěním a potvrzena podle normy TS 16819 
(třída odolnosti vůči korozi 3).

TS 16819
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Barva EAN
Box na balíky 

Rozměry/hmotnost
Balík 

max. rozměry/nosnost*
40 03482... v mm v mm

98 12,5

197 20,5

4,9

Přehled

Další informace:
Návody, montážní pomůcky a všechny prodejce  
ve vaší oblasti najdete na adrese: www.burg.biz.

DIN 
C4

760

575
450

575

380
450

E 635 ANT 
s nástavcem pro poštovní 
schránku A 625 
na sloupku Terzo 

E 635 W na stojanu  
Universal 150 eBoxx Ni 

Snadná montáž
Tři možnosti podle přání

01 02

E 635 ANT / E 635 W

GV 645 ANT / GV 645 W

A 625 ANT / A 625 W **
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540

340
405

725

535
405

podle typu 
montáže až 40

podle typu 
montáže až 50

V eBoxxu EASY+ je dokonce 
místo pro velkou přepravku na 
nápoje. A samozřejmě jeden nebo 
více velkých balíků.

       Nosnost  
až 50 kg*

Volně stojící eBoxx na sebe 
dokáže přitáhnout pozornost. 
Stojany se buď zabetonují, 
nebo přišroubují k betonovému 
základu.

Montáž 
na stojan

115

380
450

01 Montáž na stěnu: eBoxx se 
podobně jako poštovní schránka 
pevně přišroubuje na stěnu domu.  
K tomu je eBoxx připraven již 
z výroby.

02 Montáž na zem: eBoxx je také 
připraven k montáži na zem, na zeď 
nebo jiný podstavec.

* Nosnost se může lišit podle typu montáže a vlastností stěny. Údaj platí pouze pro odborně provedenou montáž. ** Dopisní schránky dle normy DIN EN 13724:2013.

UPEVNĚTE EBOXX EASY+ PŘESNĚ 
TAK, JAK SI PŘEJETE! MODELY 
JSOU Z VÝROBY PŘIPRAVENY PRO 
MONTÁŽ NA STĚNU, ZEM I PRO 
VOLNĚ STOJÍCÍ MONTÁŽ.

Antracitová 41930 4

Bílá 41920 5

Antracitová 41950 2

Bílá 41940 3

Antracitová 41970 0

Bílá 41960 1



POSKYTUJEME BEZPEČNOST.

BURG-WÄCHTER 
ZALOŽENO 1920
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Příslušenství
Doporučené příslušenství: 

Universal 150 eBoxx Ni
Nerezová ocel odolná proti korozi

• Univerzální použití pro všechny  
modely eBoxx

• Složený ze dvou nerezových trubek  
se speciálním děrováním

• eBoxxy se upevňují na stojan zevnitř 
pro lepší ochranu proti krádeži

Terzo V11-170
• Sloupek z kvalitního hliníkového profilu 

s povrchovou úpravou práškovým 
lakováním

• K zabetonování

• Pro montáž eBoxxu jsou nutné  
dva sloupky

Patky Terzo
• Volitelně ke sloupkům Terzo

• Umožňuje montáž bez betonování

• Pro přišroubování k pevnému podkladu (beton)

• Včetně upevňovacího materiálu a krytek

• K zabetonování

• Trubky stojanu lze v případě 
potřeby zkrátit

• Pro balíkový box GV 645 jsou 
zapotřebí dvě sady stojanů

• Včetně montážní sady

Výrobek EAN D x Ø
40 03482... mm

UNIVERSAL 150 eBoxx NI 37801 4 1500 x 32

Výrobek Barva EAN Délka
40 03482... mm

TERZO V11-170 W Bílá 38530 2 1540
TERZO V11-170 ANT Antracitová 38510 4 1540
PATKA TERZO V11- F W Bílá 31000 7 1540
PATKA TERZO V11- F ANT Antracitová 34420 0 1540

14 15BURG-WÄCHTER eBoxx EASY+
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ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!

TEL.:    +49 (0) 23 35 965 30
FAX:    +49 (0) 23 35 965 390
E-MAIL:  export@burg.biz

SOCIÁLNÍ MÉDIA

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

POBOČKA PRAHA-VYSOČANY
Freyova 12/1
Praha-Vysočany, 190 00
TEL.:    +420 266 007 213
E-MAIL: vysocany@hbgroup.cz

POBOČKA BRNO
Palackého třída 191/122
Brno-Královo Pole, 612 00
TEL.:    +420 541 241 972
E-MAIL: brno@klicovecentrum.cz 

POBOČKA OSTRAVA  
Rudná 2971/1c  
Ostrava-Vítkovice, 703 00 
TEL.:     +420 596 730 449 
E-MAIL:  ostrava@hbgroup.cz

POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Husova 644/25  
České Budějovice, 370 05   
TEL.:     +420 381 214 651  
E-MAIL:  budejovice@klicovecentrum.cz

H&B GROUP s.r.o. 
www.klicovecentrum.cz

PLZEŇ – CENTRÁLA  
Žatecká 138/8  
Plzeň, 301 00  
TEL.:     +420 377 225 903 
E-MAIL:  info@hbgroup.cz

POBOČKA PRAHA-LIBEŇ  
U Pekařky 484/1a  
Praha-Libeň, 180 00  
TEL.:     +420 222 511 142  
E-MAIL:  praha@hbgroup.cz

POBOČKA VODŇANY  
Tylova 135  
Vodňany, 389 01 
TEL.:    +420 383 384 270
E-MAIL: vodnany@hbgroup.cz

POBOČKA SOKOLOV   
K. H. Borovského 405   
Sokolov, 356 01   
TEL.:     +420 352 622 757  
E-MAIL:  sokolov@hbgroup.cz

POBOČKA CHEB    
Svobody 26    
Cheb, 350 02    
TEL.:    +420 354 433 587   
E-MAIL: cheb@klicovecentrum.cz

POBOČKA BRATISLAVA   
Ovsištské nám. 1   
Bratislava, 851 04   
TEL.:    +421 2 625 20 032 
E-MAIL: info@hbgroup.sk

POBOČKA KOŠICE   
Tomášikova 37   
Košice, 040 01  
TEL.:    +421 903 272 846
E-MAIL: kosice@hbgroup.sk
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