
Nu er det tid......

§ 9. Brevkasseanlæg skal opstilles i etageejendomme 
med flere afleveringssteder (husstande, erhverv mv.) I 
etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse ud-
stedt før 1. januar 1974, skal der etableres brevkassean-
læg senest 31. december 2009. Når brevkasseanlægget 
er etableret, leveres forsendelsen til samtlige aflever-

ingssteder i ejendommen til anlægget. Brevkasseanlæg 
skal opstilles i stueetagen i hver opgang eller ved ind-
gangsdøren og skal omfatte samtlige afleveringssteder i 
ejendommen. Læs mere om loven i vores brochure eller 
på www.juliana.com.

Allux brevkasser smukt og enkelt design med Rukolås. Sikkerhed i fremtiden

Sikkerhed for reservedele
Hurtig udskiftning af klap og 
låge f.eks. ved hærværk. 
10 års reservedelsgaranti

Navneskilt
18 mm dymo eller 
16 mm abservabogstaver 
kan monteres i klappen

Lås
Mulighed for aflåsning af 
brevklap (ved f.eks. til- og 
fraflytning, nytår)

Det siger loven

Mulighed for skråtag
Undgå brandfare p.g.a. 
reklamer/aviser og andet affald 
efterladt på brevkasserne 

- ny postlov 

Allux PC3Allux PC1 / PC2

Allux brevkasser - vælg mellem aluminium eller lakeret stållåge

Allux SC
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Enkel brevkasser kan også være løsningen 
for Jer. Udvalget er stort og i ethvert pris-
niveau.

Juliana er en dansk virksomhed beliggende i Odense. Vi 
tilbyder et stort og bredt udvalg i brevkasser/brevkasse-
anlæg, løsninger der dækker ethvert behov og prisniveau. 

Juliana kan selvfølgelig levere de rette postkasser til jer, 
men vi kan også tilbyde en total løsning inkl. montering/
opsætning af brevkasserne eller anlægget, uanset om det 
skal op på væggen, på stander eller indmures.

Juliana har helt sikkert løsningen til jer
Et indgangsparti, en opgang, lige meget hvad, så ønsker 
man, at det ser pænt ud. Med sit tidsløse og elegante 
design sætter et Juliana brevkassesystem prikken over i’et. 

De forskellige typer af brevkasser giver alle mulighed for, 
at man kan bygge dem sammen efter behov og ønske. 
Samtidig er brevkassen brugervenlig og let at tømme. 

Det hele passer perfekt sammen. Farverne, materialerne 
og alle de små detaljer, der gør det nemt at finde lige 
netop det system, der passer til den enkelte bolig. 

 - ingen grund til spekulation, vi løser det hele for jer.

Robust er et meget alsidig brevkasseløsning, fremstillet i meget kraftig 
stål, pulverlakeret i hvid eller sort. Robust brevkassesystem leveres i 
moduler á 1, 2, 3, 4 og 5 brevkasser, der sammenbygges efter behov.

Robust er beregnet til indendørs montering, enten på væg eller til ind-
muring. Brevkasserne leveres med eller uden Rukolås.

Juliana Robust Klassisk og funktionelt brevkasseanlæg 
Forhandler:


