
HOLD POSTKASSEANLÆG PÆNE OG GIV DEM LANG LEVETID
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Pænt og holdbart! 
Udstyres postkasse-
anlæg med de rigtige 
indlæg til navneskilte, 
kan grimme klister-
mærker undgås, 
og anlæggets levetid 
forlænges.

Skal ejendomsadministrationen kunne skifte navneskiltene nemt og hurtigt forfra, 
eller er der hærværksproblemer, så skiltene udelukkende skal kunne skiftes indefra den enkelte 
kasse, kan Eden Park tilbyde løsningerne. 

Standard navneskiltet – der skiftes udefra – leveres med en plastholder til papirnavneskilt. 

Antivandal skiltet – der skiftes indefra – leveres med en holder 
i plast til navneskiltet af papir samt en plade i aluminium eller rustfrit stål til gravering.

Standard

Antivandal

Eden Park tilbyder løsninger til alle forhold

Standard

AntivandalAntivandal

Standard

Antivandal

5 års produktgaranti

10 års garanti mod rustdannelse

20 års reservedelsgaran
ti



NYHED – EKSTRA STORT UDVALG AF INDLÆG TIL NAVNESKILTE 
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Postkasseanlæg fra Eden Park er solide med en holdbarhed der rækker årtier frem, hvis de håndteres korrekt. Jo pænere anlægget 
holdes, desto længere bliver levetiden.

Grimme klistermærker, fedtede belægninger og rester fra hjemmelavede klistermærker giver et kedeligt indtryk, og giver grobund for 
ligegyldighed og misligholdelse af anlægget. Man passer som bekendt ikke så godt på tingene, hvis de i forvejen virker ramponerede. 
Dertil kommer tid, penge og irritation for ejendomsadministrationen, der skal fjerne gamle klistermærker fra tidligere beboere i arbejdet 
med at vedligeholde bygningerne. For at imødekomme problemet tilbyder vi et stort udvalg af indlæg til navneskilte.

Lang levetid - fornuftig økonomi

Reklamer og Gratis aviser - Ja tak / Nej tak 

Flyttelejlighed

Ved at indgravere 
lejlighedsnumrene 
på postkasse-
anlægget kan 
det på en flot og 
praktisk måde 
gøres bestandigt. 
Samtidig bliver 
man fri for rester 
af hjemmelavede 
klistermærker, der 
ikke kun skæmmer 
anlægget, men også 
hele opgangen.

Eden Park har i mange år 
tilbudt et vendbart indlæg 
til navneskiltene med 
”Reklamer - Nej tak” / 

”Reklamer - Ja tak”. Efterhån-
den er der et øget behov for 
at tage stilling til gratis aviser. 
Eden Park har derfor valgt at 

udvide sortimentet af vendbare 
indlæg, så det nu også repræ-
senterer ”Gratisaviser - Ja tak”
og ”Gratis aviser - Nej tak”. 

På den måde undgås store 
klistermærker, der skæmmer 
og ødelægger postkasse-
anlægget. 

I perioder, hvor lejlighederne 
bliver istandsat grundet fra-
flytning, er det praktisk med 
et indlæg med den indgrave-
rede tekst ”Flyttelejlighed”. 
På den måde ved posten, 
avisbudet m.fl., at lejligheden 
ikke skal modtage post eller 
reklamer.

Gravering
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