
Materiale
Produkterne fremstillet af 1,25 – 1,50 mm tykt 
galvaniseret stål (aluzink).

Overfladebehandling
Pulverlakering, der fremstår silkemat med en 
glansgrad på ca. 30. 

Farver
Vælg mellem mørk grå (RAL 7021) og lys grå 
(RAL 9006).

Lås
Begge pakkepostkasser er monteret med 
6-stifter Ruko lås.

Gitternet
Postkasserne leveres med et gitternet, der 
ligger løst i bunden. 

Gitternettet løfter postkassens indhold 
lidt fra bunden, således at indholdet ikke 
skades i tilfælde af kondensdannelse eller 
lækage af forsendelse.

Nytårssikring
Postkassernes indkast leveres med nytårs-
sikring, som er en låsepind til at montere på 
indersiden af indkastet. Når låsepinden er 
monteret, er det ikke muligt at åbne brev-
klappen udefra.

Hængsling
Postkasserne findes i højrehængslet udgave.

Navne- og nummerskilt
Skiltene, der udskæres i vinyl med en  
skæreplotter, er selvklæbende. Skiltene 
klæbes på brevklappen eller på lågen.

Lys aluminiumsfarvet vinyl benyttes til de 
mørkegrå postkasser, mens mørk alumi-
niumsfarvet vinyl benyttes til de lysegrå 
postkasser.

Standard højde bogstav: 8-12 mm  
(afhængig af antal linjer)
Standard højde husnummer: 45-50 mm 

POP 250  
POP 250 har to adskilte rum: et aflåst postrum og et pakkerum.
Lågen til pakkerummet står i princippet ulåst, når pakkerummet 
ikke benyttes.

Når lågen åbnes og lukkes igen, låses lågen automatisk, med-
mindre ejeren har indstillet låsen således, at den ikke skal låse.

En indikator (se nedenfor) viser om pakkerummet er åbent eller låst.

POP 250 – til post og pakker POP 250 XL – til post og små pakker

Begge modeller

Mål POP 250
Udvendige mål: h x b x d = 950 x 545 x 515 mm
Maks. mål på genstand, der kan gå gennem postkassens  
brevindkast: h x b = 38 x 360 mm

POP 250 – Indikator i pakkepostkassens pakkerum
Grønt felt: pakkerummet er ulåst
Rødt felt: pakkerummet er låst

Herover ses sikkerhedsskærmen, der forhindrer, at indkastede 
objekter kan fjernes fra postkassen POP 250 XL.

Sikkerhedsskærmen er skrå og sikrer, at de indkastede  
objekter rutsjer helt ned i bunden af postkassen.

Mål POP 250 XL
Udvendige mål: h x b x d = 950 x 545 x 515 mm
Maks. mål på genstand, der kan gå gennem postkassens  
brevindkast: h x b = 96 x 360 mm

POP 250 XL
POP 250 XL er en kæmpestor postkasse med et meget stort indkast. 

Bag indkastet er der en stor sikkerhedsskærm, som forhindrer, at 
indkastede objekter kan fjernes fra postkassen.

POP 250 XL er det perfekte valg for den, der ofte har behov for at 
modtage småpakker, bilagsmapper, tykke kuverter, bøger ect…

I postrummet leveres post, reklamer, aviser ect., og i pakkerum-
met kan f.eks. leveres postpakker, vareprøver, reservedele eller 
dagligvarer.

POP 250 kan også anvendes som en kæmpestor postkasse.  
Pakkerummet aflåses, hylden mellem postrum og pakkerum klikkes 
op i et beslag i “loftet”, og pakkepostkassen er nu omdannet til 
en kæmpe feriepostkasse. 

Sokkel POP 250
Soklen (anvendes til begge modeller) hæver pakkepostkassen  
20 cm. over underlaget, så lågen kan åbnes, selv om der er  
vegetation, visne blade eller sne omkring pakkepostkassen.



+45 2445 1225 n www.postopak.dk plads til det hele

Pakkepostkasser

hverdagspost, weekendpost, feriepost
breve, aviser, tidsskrifter, reklamer
bøger, sagsmapper, udlånte ting
varepartier, vareprøver, reservedele
små pakker, store pakker, gavepakker
grøntsagskasser, frugtkasser, fiskekasser
vinkasser, ølkasser, sodavandskasser…
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Postopak forhandler også postkasser og postkasseanlæg.
Find oplysninger om postkasserne og postkasseanlæggene på 
www.postopak.dk eller ring til Postopak og rekvirer brochure.

POP Etage POP 33 POP 55 POP 101 


