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Montagevejledning  
POP 33, POP 55 og POP 101 
Postkasse monteret på stander side 1(2)

Dette skal Du bruge

a Lodret opstalt
Front mod vej

Lodret opstalt
Side mod vej

Postkasse

Standerstolpe

til samling af stolpe  
og topplade:
–  4 stk M6 bolte 
–  4 stk M6 låsemøtrik 
–  4 stk planskive
(medfølger – findes i “skrueposen”, 
der er pakket samme med standeren)

til samling af topplade  
og postkasse:
– 6 stk M6 bolte
– 6 stk M6 låsemøtrik 
– 6 stk planskive
(medfølger – findes i “skrueposen”, 
der er pakket samme med standeren)

til nedstøbning
Betonblanding (medfølger ikke)
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Højden fra jord/fortov til underkant af  
postkassens brevindkast skal mindst være  
100 cm og må højst være 120 cm.

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



Montering

1. Grav et hul, der måler ca. 35 cm x 35 cm, og som er 45 cm 
dybt. Se figur 1.

2. Placér standerstolpen i det gravede hul. 
Pas på, at den ikke er drejet i forhold den ønskede ret-
ning på postkassen (hvis postkassen skal vende ud mod 
indkørslen, så skal fronten på stolpen være parallel med 
indkørslen). Stolpens højde over jorden skal være ca. 75 
cm (sikrer at brevindkastet kommer i korrekt højde). 

3. Stolpen skal være i lod, lav derfor en midlertidig afstiv-
ning f.eks. vha. smalle brædder på tværs af hullet med 
noget tungt ovenpå (betonfliser/sten). Se figur 2.

4. Hæld beton i hullet, det er vigtigt at betonen stampes/
vibreres og at hullerne nederst på stolpen fyldes med 
beton. Kontrollér med vaterpas efterhånden som der 
fyldes op. Vægten og størrelsen af betonklumpen afgør 
hvor stabil stolpen bliver. Typisk vil en betonklump på  
35 cm x 35 cm og 30 cm i højden give et godt resultat. 

5. Afvent tørring. Følg vejledning på posen med betonblan-
ding eller vent 24 timer inden du går til næste punkt.

6. Kontrollér at betonen er tørret, og at stolpen står fast. 
Fæst herefter standerens topplade på stolpen.  
Se figur 3.

7. Til sidst fæstes postkassen på toppladen. Se figur 4.
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Montagevejledning  
POP 33, POP 55 og POP 101 
Postkasse monteret på stander side 2(2)

Figur 2.


