PLADS TIL DAGENS POST

165 mm

Når der er god plads i postkassen, kan der holdes orden i opgangen.
Fra vores tyske producent, Renz, præsenterer vi et nyt format i postkasser, der passer
til de fleste familiers behov – uden at postkasseanlægget fylder for meget i opgangen.

Vores nye postkasse er 165 mm høj. Den fås i to bredder og dybder. Det er ideelle størrelser til
de fleste familiers behov. Postkassen er så høj, at den rummer breve, aviser og blade, uden at
det kan nås gennem brevsprækken. Alligevel er postkasserne ikke så høje, at de fylder uhensigtsmæssigt meget. Se målene på bagsiden.

Plads i opgangen
Den ny 165 mm postkasse er rummelig og kompakt på samme tid. Derfor fylder postkasseanlægget ikke voldsomt i opgangen. Postkasserne kan leveres til vægmontering, til indmuring,
til gennemmuring og til montering i indgangspartiets vinduesholdere.
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POSTKASSER I ALLE STØRRELSER TIL ETHVERT BEHOV

Skrå modeller
med tømning bagud

Vandrette modeller
med tømning forfra
eller bagud

(Målene er B x H x D)

(Målene er B x H x D)
300 X 165 X 385 MM

370 X 165 X 270 MM

Nye rummelige og kompakte postkasser.

260 x 110 x 300 mm

300 x 110 x 300 mm

260 x 110 x 385 mm

300 x 110 x 385 mm

370 x 110 x 270 mm

260 x 220 x 300 mm

300 x 220 x 300 mm

260 x 220 x 385 mm

300 x 220 x 385 mm

370 x 220 x 270 mm

260 x 330 x 300 mm

300 x 330 x 300 mm

260 x 330 x 385 mm

300 x 330 x 385 mm

370 x 330 x 270 mm

Lodrette modeller med
tømning forfra eller bagud
(Målene er B x H x D)

300 x 310/330 x 300 mm

260 x 330 x 100 mm

370 x 330 x 100 mm

Hos Eden Park har vi postkasser, der imødekommer ethvert behov og ønske.
Postkasserne er designet i et modulsystem, der giver et utal af kombinationsmuligheder. Du kan altid vælge en løsning, der passer ind i bygningernes arkitektur.
Postkasserne kan leveres i galfanbehandlet stål i alle RAL-farver og i flere forskellige
andre materialer, f.eks. børstet rustfrit stål eller eloxeret aluminium.
Postkasseanlægget afsluttes med flot sidebeklædning, kantprofiler eller monteres
i indgangspartiets vinduesholdere eller i muren. Alle postkasserne kan naturligvis
fås med den nye lydløse og vandtætte brevklap, LV-brevklappen, samt vores mange
tilbehørsdele.
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300 x 440 x 145 mm

370 x 440 x 145 mm
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260 x 310/330 x 300 mm

