
MP4000 Smart
Din smarta paketpostlåda

Ditt postkontor 
hemma

Ditt postkontor 
hemma

Berglund har ett brett sortiment av 
postlådor som täcker alla behov och 
förutsättningar. Allt från de klassiska 
postlådorna för daglig tömning till 
de större markpostlådorna som är 
anpassade för att ta emot större 

mängder post och paket. Nu finns även 
vår första paketpostlåda som styrs med 

din smartphone.

www.berglund-sweden.se

Kundkontakt: 
info@berglund-sweden.se 
www.berglund-sweden.se

Distributör: 
info@miljocenter.com 
www. miljocenter.com
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Se vår nya film här: 
berglund-sweden.se

Samarbetspartner

www.qlocx.com



1. Gör din beställning från din e-handel.

2. Välj hemleverans som leveranssätt.

3. Speditören kör ut leveransen till din postlåda,  
som speditören öppnar via Qlocx app.

4. Du får en avisering i Qlocx app om att leveransen  
är genomförd.

5. Du kan nu hämta din leverans i postlådan.

6. Vid retur lägger du tillbaka leveransen i postlådan  
och trycker på retur i Qlocx app.

Framtiden är här, nu är det upp till dagens speditörer 
att växla om och växla upp. Vi kan i dagsläget ännu inte 
garantera att Qlocx hemleverans fungerar i alla delar 
av Sverige. Men inom kort kommer vi att kunna erbjuda 
den här tjänsten för alla.  
Till en början kommer den här tjänsten att vara gratis, 
men när den fungerar fullt ut kommer det att övergå till 
någon form av debitering.

Home
Delivery1

2

3

6

5

4

Höjd Djup Bredd
1020 mm 310 mm 390 mm

Postinkast Dörrinkast Volym
290x150x320 310x470x260 82 ltr

MP4000 Smart 
Art.nr. 10680

Smart Control - så fungerar det

Home Delivery - så fungerar det
Ett steg in i framtiden
Vi är stolta över att få presentera vår första 
paketpostlåda med en Smart Control-
lösning. MP4000 Smart öppnar upp helt nya 
möjligheter och tar första steget in i framtiden.

SMART CONTROL
Du låser enkelt upp postlådan 
med mobilen och har full kontroll 
över alla inloggningar.

DELA UT NYCKLAR 
Dela enkelt ut digitala nycklar och 
välj själv till vem och hur länge.

HOME DELIVERY
Qlocx möjliggör hemleverans direkt 
i din postlåda – tryggt, säkert och 
dygnet runt.

SAFE & SECURE
Med en förstärkt dörr och Qlocx högkrypterade 
digitala lås är din post i säkert förvar. 

BLUETOOTH
Postlådan använder bluetooth-
teknik, räckvidden är 10 m.

RETUR & UTLÅNING
Fungerar även för returer och utlåning eller 
återlämning av saker när du inte är hemma.


