hverdagspost, weekendpost, feriepost
breve, aviser, tidsskrifter, reklamer
bøger, sagsmapper og meget mere…

kasse med klasse

pop 33

pop 55

pop 101

Stander
En stander består af en standerstolpe til nedstøbning og en
standerplade til at fæste i vandret position øverst på standerstolpen.
Standerne til de forskellige postkassemodeller er dimensioneret forskelligt, sådan at stander og postkasse altid har et
harmonisk indbyrdes størrelsesforhold.
Postkassen fæstes på den vandrette standerplade., herved
opnås at postkassen ser elegant ud fra alle synsvinkler.
Standerne er pulverlakeret i samme farvevarianter som de
tilhørende postkasser.

Hvid RAL 9016

Mørk grå RAL 7021

Lys grå RAL 9006

POP 33
Dybde 17 cm..
Postbunken stiller sig lodret. Bøjle i front hindrer, at postbunken
“vælter ud”, når kassen åbnes.

POP 55
Dybde 28 cm.
Stort indkast uden skarpe kanter.
Postbunken lægger sig vandret, og volumen udnyttes optimalt.

POP 101
En rigtig stor postkasse, 8 cm bredere, højere og dybere end POP 55.
Stort indkast uden skarpe kanter.
Postbunken lægger sig vandret, og volumen udnyttes optimalt.

Rumfang ca. 33 liter (ca. 1,5 gange en standard postkasse).

Rumfang ca. 55 liter (ca. 2,5 gange en standard postkasse).
POP 55 kan for gennemsnitsfamilien rumme 2-3 ugers feriepost.

Rumfang ca. 101 liter (ca. 5 gange en standard postkasse).
POP 101 kan for gennemsnitsfamilien rumme adskillige ugers
feriepost.

Fås i Hvid, Lys grå og Mørk grå.

Fås i Hvid, Lys grå og Mørk grå.

Fås i Lys grå og Mørk grå.

Er du ramt af den nye postlov?
Der er kommet nye regler for placering af din
postkasse. De gælder fra den 1. januar 2012.
Se hvor du må placere postkassen på præcis din
type grund: www.nypost.postdanmark.dk eller ring
på telefon 8020 7030.

Navne-og nummerskilte.
Skiltene fremstilles i vinyl på skæreplotter og leveres klar
til opklæbning på brevklap eller låge.
Lys alufarvet vinyl benyttes til mørk grå postkasse, mørk
alufarvet vinyl benyttes til hvid og lys grå postkasse.

Mål POP 33
Udvendige mål: h x b x d = 470 mm x 470 mm x 170 mm
Brevindkast: h x b = 33 mm x 325 mm

Mål POP 55
Udvendige mål: h x b x d = 470 mm x 470 mm x 280 mm
Brevindkast: h x b = 36 mm x 325 mm

Mål POP 101
Udvendige mål: h x b x d = 555 mm x 545 mm x 360 mm
Brevindkast: h x b = 36 mm x 360 mm

Alle modeller
Materiale og overfladebehandling
Postkasserne og standerne er fremstillet
i 1,25 mm galvaniseret stål (aluzink) , der
efterfølgende er pulverlakeret.
Overfladen fremstår glat og silkemat i
glansgrad 30

Lås
Låsen er en 6-stifter Ruko lås.
Der medfølger to stk. nøgler

Afløb og gitternet
Postkasserne er i bunden forsynet med huller
til afløb og udluftning, og hele postkassens
bund er dækket af et 5 mm tykt gitternet,.

Nytårssikring
Postkasserne leveres med nytårssikring
i form af en låsepind til at montere på
indersiden af brevindkastet.

Vandtæt
Postkasserne har vandtætte samlinger og
er beskyttet mod indtrængende slagregn
ved lågen.

Disse tiltag mindsker risikoen for fugtskade
af postkassens indhold ved evt. kondensdannelse.

Når låsepinden er monteret, er det ikke
muligt at åbne brevklappen udefra.

Montering
Postkasserne kan monteres på væg/
plankeværk, monteres på stander eller
indbygges i væg/mur

Garantier
Postkasserne er designet i overensstemmelse med kravene i DS/EN 13724.
2 års reklamationsret.
10 års garanti på gennemtæring af rust.

nanette.dk

POP etage

POP 250

Postopak forhandler også pakkepostkasser og postkasseanlæg.
Find oplysninger om pakkepostkasserne og postkasseanlæggene
på www.postopak.dk eller ring til Postopak og rekvirer brochure.

+45 2445 1225

n

www.postopak.dk

POP 250

POP 250 XL

