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ABOUT US

Arduo Design werd opgericht door André Hoegaerts in Mortsel.  In 2015 werd Arduo Design overgenomen door Metaalwaren Claerbout, gevestigd in het  

West-Vlaamse Hooglede. Wij, van Metaalwaren Claerbout, waren al reeds jaren verdeler van het merk. Bij het bekend maken van het naderende pensioen van 

André waren wij maar al te graag geïnteresseerd in de overname. Eind 2015 was de volledige overname en verhuis een feit. 

Wij vinden dat een brievenbus nl. meer is dan een tijdelijke opslagplaats voor uw post. Een goedgekozen brievenbus kan een visitekaartje zijn dat uw persoonlijke 

of bedrijfsstijl in de verf zet. Strak, eigenzinnig, klassiek of ingetogen, bij ons bent u aan het juiste adres!

Wij stellen een uitgebreid assortiment standaardmodellen voor. Gaat u voor een inbouwbrievenbus of een vrijstaand model?  

Een eenvoudige inox brievenbus of een exclusieve designbrievenbus? Al onze brievenbussen beantwoorden aan onze strenge kwaliteitseisen,  

en aan de normen van de Belgische Post. Vindt u uw gading niet in ons standaardaanbod? Laat dan een brievenbus op maat maken. 

Wij beschikken over een eigen ontwerp- en productieteam, waardoor een gepersonaliseerde brievenbus wel mogelijk is.

Wij kunnen uw brievenbus net dat tikje extra geven door er bijvoorbeeld uw naam of logo in te graveren, LED-verlichting te voorzien of in combinatie 

met een parlofoniesysteem.  Op zoek naar iets specifiek? Neem vrijblijvend contact met ons ops. Wij staan open voor al uw ideeën. 

Team Arduo Design 
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PRODUCTS

TOTEM 30.60

COLLIBOX 30.120
COLLIBOX 35.120
COLLIBOX 40.120

TOTEM 30.80

CARRÉ 750 
CARRÉ 900 

CARRÉ 1000 
CARRÉ 1200

TOTEM 30.100 
TOTEM 30.120 
TOTEM 32.100 
TOTEM 32.120 
TOTEM 35.120

MONOLITH
300x600x300mm (BxHxD) 300x800x300mm (BxHxD) 400x1240x130m (BxHxD)

300x1000x300mm (BxHxD)
300x1200x300mm (BxHxD)
320x1000x320mm (BxHxD)
320x1200x320mm (BxHxD)
350x1200x350mm (BxHxD)

300x1200x300mm (BxHxD)
350x1200x350mm (BxHxD)
400x1200x400mm (BxHxD)

750x960x280mm (BxHxD)
900x900x300mm (BxHxD)

1000x1000x300mm (BxHxD)
1200x1200x300mm (BxHxD)



• Materiaal 
 RVS 304 of 316 (roestvrij staal) 

  - 304: gelakt in een beschikbaar RAL-kleur naar keuze; 

  - 316 (zeewaterbestendig/bestendig in industriegebieden): geparelstraald of gelakt in een beschikbaar RAL-kleur naar keuze; 

 Cortenstaal

• Afmetingen 
Standaard afmetingen maar ook maatwerk is verkrijgbaar. 
Dikte van het materiaal: 2mm. De collibox 40120 is vervaardigd uit 3mm. 
Ook de positie van de klep tegenover de deur kan aangepast worden (bv. aan de linker- of rechterzijde). 
Standaard zijn de scharnieren aan de rechterzijde voorzien, op aanvraag kan het uiteraard ook aan de linkerzijde.

• Anti-condensyssteem 
Alle brievenbussen zijn voorzien onder de inwerpklep van een gootje die de slagregen opvangt.  
Een PVC buisje zorgt ervoor dat het water onderaan de brievenbus kan wegvloeien. 
Aan de deur is er eveneens een lekrand voorzien dat waterindringing voorkomt.

• Safe slowmotion inwerpklep 
De Totem reeks is voorzien van een naar binnen opendraaiende Safe slowmotion inwerpklep. 
De Collibox reeks is voorzien van een naar buiten opendraaiende Safe slowmotion inwerpklep. 
Deze is extra groot voor het ontvangen van zowel de gewone briefpost als pakketten. 
Bovendien is er binnenin een anti-diefstalklep voorzien.

• Lasergravure(s) en/of LED-verlichting 
Als optie kunnen we ook een lasergravure van de naam, nummer en/of logo voorzien. Dit kan zowel op de inwerpklep als op de body van de 
brievenbus. Wij voorzien achter de lasergravure een matte plexiplaat. Eveneens kan er gekozen worden om dit te laten oplichten.

• HIB-label 
Dankzij het label Handmade in Belgium ben je er zeker van dat je Belgische kwaliteit koopt.  

Waarom een Arduo brievenbus ? 
 



RAL 9016

RAL 8025

RAL 7039

RAL 5013

RAL 3001

RAL 9011

RAL 8024

RAL 7036

RAL 5012

RAL 2001

RAL 9010

RAL 8019

RAL 7031

RAL 5011

RAL 1028

RAL 9007

RAL 8017

RAL 7016

RAL 5010

RAL 9006

RAL 8016

RAL 7006

RAL 5005 RAL 1021

RAL 9005

RAL 7047

RAL 6005

RAL 5002

RAL 9004

RAL 7045

RAL 5024

RAL 3031

RAL 9001

RAL 7044

RAL 5019

RAL 3013RAL 8028

RAL 7042

RAL 5017

RAL 3004

Wist je dat onze brievenbussen kunnen gelakt worden in een beschikbaar RAL-kleur naar keuze? 
Hieronder mogelijke RAL-kleuren waarin de brievenbus kan gelakt worden. Staat het gewenste RAL-kleur hier niet tussen? 

Geen paniek, contacteer ons gerust voor verdere informatie.

Geparelstraald of gelakt ? 
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PORTFOLIO

Carré op maat geplaatst in Oostnieuwkerke.  
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal en gelakt in RAL 9005 MAT TEX (zwart). 
Als eyecatcher is er een lichtbak voorzien, eveneens een uitgelaserd huisnummer en LED-verlichting.



Carré 1200, geplaatst in Kortrijk.  
Brievenbus is vervaardigd uit cortenstaal. 

Als eyecatcher is er een een lasergravure voorzien op de body van de brievenbus, eveneens LED-verlichting.

Monolith, geplaatst in Oostende.  
RVS, gelakt in RAL 9005 TIGER.

Totem Nivo, geplaatst in Zeebrugge. 
RVS, gelakt in RAL 9005 MAT TEX.

Collibox 35120, geplaatst in Kortrijk. 
RVS, gelakt in RAL 9005 MAT TEX.



Console op maat, geplaatst in Drongen.
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal en gelakt in RAL 9005 MAT TEX (zwart). 
Als eyecatcher is er een lasergravure voorzien alsook LED-verlichting.



Carré 1200, geplaatst in Veurne.
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal en gelakt in RAL 9005 MAT TEX (zwart). 

Op de body is er een laseruitgesneden logo voorzien met daarachter een matte plexiplaat. 
Om de huisstijl ook door te trekken naar de brievenbus is er een kleeffolie voorzien op de plexiplaat.

Carré 1200, geplaatst in Koekelare.  
RVS, gelakt in RAL 9005 TIGER

Carré, geplaatst in Kortrijk. 
RVS, gelakt in RAL 9005 TIGER



Carré op maat, geplaatst in Opwijk.  
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal, gelakt in RAL 9005 TIGER. 

Eveneens voorizen van uitsparingen voor parlofonie en kleeffolie.

Carré geplaatst in Diksmuide. 
RVS, gelakt in RAL 9005 TIGER.

Collibox, geplaatst in Aalst. 
RVS, gelakt in RAL 9005 MAT TEX.

Collibox 35120, geplaatst in Dendermonde. 
RVS, gelakt in RAL 9005 MAT TEX.



Carré op maat, geplaatst in Roeselare.
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal en gelakt in RAL 9016 MAT TEX (wit). 

Op beide lange zijdes voorzien van een lasergravure van het logo, op de inwerpkleppen lasergravure van het huisnummer. 
Er zijn bovendien ook afschroefbare naambordjes voorzien die makkelijk vervangbaar zijn. 

Daarnaast zijn er twee extra deuren voorzien, waarvan één met draaiknop voor pakketten, de overige met een cijfercodeslot voor labostalen.



Carré op maat, geplaatst in Noorderwijk.  
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal, gelakt in RAL 9005 MAT TEX. 
Brievenbus is achteraf voorzien van hetzelfde type hout als de tuinpoort.



Carré, geplaatst in Assebroek.
Brievenbus is vervaardigd uit cortenstaal.

Carré 1000, geplaatst in Sint-Andries.  
RVS, gelakt in RAL 9016 MAT TEX.

Carré, geplaatst in Lede. 
RVS, gelakt in RAL 9005 MAT TEX.



Carré op maat, geplaatst in Bonheiden.  
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal, gelakt in RAL 9005 MAT TEX.

Carré geplaatst in Oostrozebeke. 
RVS, gelakt in RAL 7016 TEX.

Collibox, geplaatst in Waregem. 
RVS, gelakt in RAL 7016 TEX.

Monolith, geplaatst in Pittem. 
RVS, gelakt in RAL 7039 TEX.



Carré op maat, geplaatst in Zwevezele.
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal en gelakt in RAL 9007 TEX. 
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal en gelakt in RAL 9007 TEX. 

Op de body is er een laseruitgesneden logo voorzien met daarachter een matte plexiplaat. 
Om de huisstijl ook door te trekken naar de brievenbus is er een kleeffolie voorzien op de plexiplaat.



Carré op maat, geplaatst in Beerse.  
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal, gelakt in RAL 7039 TEX.



Monolith, geplaatst in Brugge.
RVS, gelakt in RAL 9016 MAT TEX.

Carré op maat, geplaatst in Brugge. 
RVS, gelakt in RAL 7016 TEX.

Totem Nivo, geplaatst in oostende. 
RVS, gelakt in RAL 9016 MAT TEX.



Totem 30100, geplaatst in Scheldewindeke.  
Brievenbus is vervaardigd uit corrtenstaal.

Carré geplaatst in Roeselare. 
RVS, gelakt in RAL 5031 TEX.

Carré, geplaatst in Roeselare. 
RVS, gelakt in RAL 9011 TEX.

Carré, geplaatst in Wommelgem. 
RVS, gelakt in RAL 9016 MAT TEX.



Carré 1200, geplaatst in Lokeren.
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal en gelakt in RAL 7021TEX.



Consoles geplaatst in Gent (Project Dunant Gardens). 
Verschilende consoles (gebaseerd op onze Monolith brievenbus).  
RVS 316, geparelstraald.



Monolith, geplaatst in Oostende.
RVS, gelakt in RAL 7039 TEX.

Totem 3080, geplaatst in Mariakerke. 
RVS 316, geparelstraald.

Console op maat, geplaatst in Knokke. 
RVS, gelakt in RAL 9005 MAT TEX.



Carré op maat, geplaatst in Oostkamp.  
Brievenbus is vervaardigd uit corrtenstaal.

Totem 3080, geplaatst in Zaffelare. 
RVS, gelakt in 7016 TEX.

Carré 750, geplaatst in Torhout. 
RVS, gelakt in RAL 9005 TIGER.

Totem Nivo, geplaatst in Lichtervelde. 
RVS 316, geparelstraald.



Carré op maat, geplaatst in Roeselare (project Sportline).
Brievenbus is vervaardigd uit roestvrij staal en gelakt in RAL 9005 MAT TEX. 

Verschillende gehelen geplaatst in combinatie met zitbanken (afdeling straatmeubilair Claerbout).
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Bruggesteenweg 258-262 - 8830 Hooglede-Gits (België) 
T: +32 (0)51/729 106 | F: +32 (0)51/725 576

brievenbussen@arduo.be | www.arduo.be

Showroom is geopend van maandag tot vrijdag van 8u-12u en van 13u-18u. 
Op zaterdagvoormiddag van 8u-12u.


