
Placering

Postopak Aps
Avnbølvej 7
DK-8240 Risskov 
Denmark
T: +45 2445 1225
info@postopak.dk
www.postopak.dk

Montagevejledning  
POP 250 og POP 250XL 
Postkasse monteret på sokkel side 1(2)

Dette skal Du bruge

a Lodret opstalt
Front mod vej

Lodret opstalt
Side mod vej

Postkasse

til fastgørelse af sokkel til 
underlag:
– 6 stk lange skruer (8 x 80) 
– 6 stk store planskiver 
– 6 stk rawlplugs (12 x 80)
– 6 stk afstandsskiver (5 mm)
(medfølger – findes i “skrue
posen”, der er pakket sammen 
med soklen)
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Højden fra jord/fortov til underkant af postkassens  
brevindkast skal mindst være 100 cm og må højst være 
120 cm. Når postkassen POP250/250XL placeres på 
soklen, befinder brevindkastets underkant sig 100,3 cm 
over underkant af soklen.

Postkassen skal placeres parallelt med fortov/sti/vej (a).  
Hvis dette ikke er muligt, kan den under visse omstændigheder 
placeres vinkelret på fortov/sti/vej (b).
Se hvor du må placere postkassen på præcis din type grund: 
www.nypost.postdanmark.dk

Er du i tvivl om, hvor din postkasse må placeres, så kontakt 
Post Danmark på tlf. 8020 7030.

b

Sokkel

til samling af postkasse og 
sokkel:
– 4 stk M6 bolte 
– 4 stk M6 låsemøtrik
– 4 stk M6 planskive
(medfølger – findes i “skrue
posen”, der er pakket sammen 
med soklen)

underlag
Betonflise eller betonblanding 
(medfølger ikke)
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Montering

1. Etablér et fundament af betonfliser eller støb en beton
flade. Areal ca. 60 cm x 60 cm og tykkelse mindst 7 cm. 
Det er vigtigt, at fladen er i vater. Se figur 1.

2. Soklen placeres på fundamentet, så de to sokkeldeles 
samlinger befinder sig svarende til postkassens side
vægge. Markér, hvor der skal bores. Se figur 2.

3. Bor (med diameter 12 mm betonbor) og fæst soklen med 
mindst 4 stk. lange skruer, rawlplugs og store skiver (der 
er 6 stk. lange skruer og i alt 8 mulige hul for fastgørelse 
til fundament).

 
4. Postkassen monteres ovenpå soklen ved hjælp af 4 stk. 

M6 bolte og spændskiver. Benyt de 4 gevindhuller på 
soklens overside. Se figur 3.

Figur 1.

Figur 3.

Sokkel

Indvendig side 
af postkasse
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Montagevejledning  
POP 250 og POP 250XL 
Postkasse monteret på sokkel side 2(2)

Figur 2.

60 cm 60 cm

Flise eller betonplade


