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OM OSS

Våre systempostkasser har:
• kostnadseffektiv montering med 2-delt konstruksjon
• design som gir en plassbesparende og symmetrisk 

installasjon
• vedlikeholdsfri overflate med miljøvennlig, 

ripebestandig pulverlakk
• god plass til daglig post og småpakker
• en solid konstruksjon som gir en stabil postkasse 

med meget lang levetid

Stansefabrikken kan:
• bistå helt fra planleggingsfasen og dermed 

forenkle prosessen
• sende raskt og rimelig fra vårt lager sentralt 

på Østlandet
• i samarbeid med lokal låsesmed, levere postkasser 

med systemlåser tilpasset byggets system
• levere postkasser med elektroniske låser
• tegne, og raskt iverksette produksjon av, 

tilpassede løsninger
• lakkere i valgfri RAL farge – med miljøvennlig 

pulverlakk

Våre postkasser

Velkommen til Stansefabrikken!

Ønskes postkasser av merkevare med et godt renommé til deres bygg, vil Sandbergline oppfylle behovet. 
Våre systempostkasser er et trygt førstevalg ved investering av nytt postkasseanlegg, og vi kan vise til 
anlegg som fungerer optimalt etter flere tiår i bruk. Posten anbefaler våre postkasser - Robust er Norges 
mest brukte postkasse til innendørs montering!
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ELEKTRONISK LÅS

Elektronisk lås - enkelt og sikkert

Vi leverer nå flere av våre postkasser med 
programmerbar elektronisk lås og kortleser, 
basert på Mifare teknologi. Mifare opererer ved 
13.56 MHz – dette gir korte bølgelengder og en 
berøringsfri kommunikasjon.

Eksempler på kort med Mifareteknologi:
• Ruter reisekort for buss, t-bane, 

tog- og båttransport.
• Kolombus reisekort i Rogaland
• Yale Doorman
• Adgangskort til bygg med adgangskontroll 

basert på Mifare.

Alle som har disse kortene eller andre brikker/kort 
med Mifare teknologi, kan enkelt programmere 
den samme brikken/kortet til å åpne våre 
elektroniske postkasser.

I tillegg kan alle Android smarttelefoner med NFC 
(Near Field Communication) bruke en gratis app til å 
åpne postkassen. 

Postkassene leveres med 1 stk masterbrikke, 
2 nøkkelbrikker samt 4 stk Lithium batterier per dør. Det gis 
lydvarsel ved svakt batteri, et fastsatt antall åpninger. Ved 
utelatt bytte av batteri åpnes døren automatisk med siste 
strømrest, og postkassen vil stå klart for innsetting av nye 
batterier.



POSTKASSER FOR UTENDØRS BRUK
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ELEKTRONISK LÅS

Sandbergline ROBUST DPC
 
Robust DPC er Norges desidert mest benyttede postkasse i 
blokker og bygårder, og gir et ryddig førsteinntrykk. 
Den leder nå våre systempostkasser inn i den digitale  
hverdag, med elektronisk lås. 

Den leveres i den kjente Gråhvit RAL 9002 som standard, 
med både 6mm og 25mm brevspalte i front. Postkassen 
har god plass til småpakker levert av Posten.
Robust er produsert i stål, for innendørs montering.

Med en konstruksjon som gir en stabil og problemfri post-
kasse er Robust DPC en trygg investering for mange tiår. 
Den tilfredsstiller Postens retningslinjer og kan monteres i 
opptil 3 høyder. Postkassen har god plass til småpakker 
levert av Posten. 

Lagerføres i følgende størrelser:

 Antall rom B H D

 2 576 400 170

 3 862 400 170

 4 1146 400 170

 5 1431 400 170

NYHET! 

NYHET! 

Sandbergline 
VILLA FORMFIN DPC

Villa Formfin DPC er vår bestselgende villapostkasse av 
flere grunner - det er god plass til den daglige avis og 
brevpost, den ser flott ut ved alle hjem, og den er av norsk 
design for et tøft norsk klima. Postkassen er produsert i 
galvanisert stål, og har en miljøvennlig pulverlakk med en 
levetid på mange år. Det er en selvfølge at vårt flaggskip 
for villapostkasser skulle få æren av å være først ute, 
sammen med Robust DPC, med nyheten elektronisk lås!

Lagerføres i fargene Polarhvit RAl 9010 og Grafittgrå RAL 
7024, begge med underlokk i Signalgrå RAL 7045.
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SYSTEMPOSTKASSER

Sandbergline ROBUST

Robust er Norges desidert mest brukte postkasse i 
blokker og bygårder, og gir et ryddig førsteinntrykk. 
Postkassen har god plass til småpakker levert av Posten og 
trygge sylinderlåser i dørene. Produsert i stål, for innendørs 
montering. Standard farge er Gråhvit RAL 9002, kan 
leveres i andre farger mot et pristillegg. Miljøvennlig 
pulverlakk. Lagerføres også i børstet rustfritt stål. 
 
Tilgjengelig med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.

 Antall rom B H D

 2 576 400 170

 3 862 400 170

 4 1146 400 170

 5 1431 400 170

Sandbergline KOMPAKT

Kompakt tilvirkes i dobbel og enkelrads utførelse, for 
innendørs montering. Denne postkassen tar i mot posten 
liggende og er godt egnet der det er behov for et stort antall 
kasser på en bestemt flate. Standard farge er Polarhvit RAL 
9010. Kan leveres i valgfri RAL farge mot pristillegg. Produsert i 
stål, lakkert med miljøvennlig pulverlakk.

Kan ta i mot småpakker levert av Posten. 
Tilgjengelig med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.

 Antall rom B H D

 5 400 638 389

 6 400 752 389

 7 400 866 389

 8 400 980 389

 Antall rom B H D

 6 695 410 389

 8 695 524 389

 10 695 638 389

TY
PE
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Sandbergline ELITE

 Antall rom B H D

 2 655 444 150

 3 937 444 150

 4 1220 444 150

 5 1502 444 150

Elite leveres i en tofarget løsning som standard, hvor 
ramme er Gråhvit RAL 9002 og dører i mellomgrå RAL 
7045.  Produsert i stål, for innendørs montering.
Kan leveres med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.

TYPE D

TYPE E

Kommer med elektronisk lås våren 2016.
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Sandbergline TRYGG

Trygg postkasse er en god investering der det skal 
monteres utendørs postkasser samlet. Et eget, stort 
innkast for Posten, gjør det mulig for beboere å motta 
småpakker og abonnementsvarer på en trygg og 
effektiv måte.

Trygg er spesialdesignet for utendørs montering i alle 
værtyper, hvor konstruksjonen er basert på mer enn 30 
års erfaring med postkasser i Norge. Trygg kan monteres 
på vegg, og på tilhørende stativ. 

Trygg er av galvanisert stål med miljøvennlig pulverlakk. 
Standard farge er Grå Hvit RAL 9002, 25mm brevinnkast 
i front.

 Antall rom B H D

 2 600 435 192

 3 890 428 192

 4 1180 428 192

 5 1465 428 192

Vårt samlestativ for Trygg postkasser er 
modulbasert, med bredde for tre, fire og 
femroms postkasser og i opptil to høyder. 
Den kan derfor tilpasses fra tre postkasser og 
oppover til ønsket antall.

Samlestativet har ferdig gjengede skruehull 
for en enkel montering. Stativet er designet 
for nedgraving og støp i grunnen, og leveres 
komplett med tak. Når stativet er montert 
kan postkassene enkelt henges på.  
Laget for norske værforhold, med en sterk 
konstruksjon i galvanisert stål. Miljøvennlig
pulverlakk. Grafittgrå RAL 7024.

Stativets høyde:
Totallengden på stender for én høyde 
er 160 cm hvorav ca 60 cm skal støpes ned. 

Totallengden på stender for to høyder 
er 220 cm hvorav ca 60 cm skal støpes ned.

SAMLESTATIV FOR TRYGG 

Ytre kantmål tak:
Tak for 5-rom: 1515 mm
Tak for 4-rom: 1230 mm
Tak for 3-rom:   945 mm

SAMLESTATIV FOR SYSTEMPOSTKASSER SIKKERHET

Kommer med elektronisk lås i 2016.
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SAMLESTATIV FOR TRYGG 

En god lås i postkassen er en verdifull investering. Vi
leverer alle postkasser med en trygg sylinderlås ferdig
montert i dørene. Det medfølger 3 stk nøkler som kan
kopieres ved behov.

 

Våre postkasser er tilpasset brukers behov for 
enkelhet. Sylinderlåsen kan enkelt byttes ut med 
en systemsylinder slik at bruker kan benytte samme 
nøkkel til leilighetens inngangsdør og postkasse. Våre 
forhandlere hjelper deg gjerne frem til en riktig løsning.
 
Våre postkasser er av kvalitetsstål. Det er normalt
ikke behov for ekstra innbruddssikring. Men i spesielt 
utsatte områder kan det være en idé å montere et 
ekstra sikringsjern tilpasset postkassens bredde.
 
Vi samarbeider med de lokale låsesmeder over hele
landet. Låsesmedene kan tilby både postkasser og 
montering, de kan levere tilbehør som postkasseskilt 
og systemsylindere. Og ikke minst; de har dyktige 
montører som sørger for at du som kunde blir fornøyd 
med opplevelsen av å handle lokalt.
 
Stansefabrikken har også sin egen montasje-
avdeling på Tranby, som leverer tjenester som 
montering, reparasjoner og vedlikehold i Stor-Oslo.  
Vi har lager av reservedeler, ved vår lokale fabrikk i
Fredrikstad. Vi har også et lager av svingarmer til de
mest brukte systemsylinderne på markedet.

Montasje og lås

SIKKERHET



SANDBERG VILLA FORMFIN

Villa FORMFIN
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Vår mest populære villapostkasse er en velfortjent bestselger.  
Den har god plass til den daglige avis og brevpost, ser flott ut 
ved alle hjem, og er av norsk design for et tøft norsk klima. Formfin 
passer også utmerket ved samlet montering, med flere postkasser i 
en rekke. Kassens design fremheves betydelig, og gir et ryddig og  
helhetlig uttrykk - noe både beboere og forbipasserende vil ha 
glede av daglig.

Formfin leveres både forberedt for hengelås, samt med en trygg 
sylinderlås inkludert 3 stk. nøkler som kan kopieres etter behov. Låsen 
sitter beskyttet i underlokket. Den er produsert i galvanisert stål, med 
miljøvennlig pulverlakk i hovedfarger Polarhvit RAL 9010 og Grafitt-
grå RAL 7024. Begge har underlokk i fargen Signalgrå RAL 7045. 

Bredde: 410 mm  Høyde: 395 mm  Dybde: 195 mm
Brevinnkast: ca 30 mm

Villa Formfin Sort RAL 9005 med
underlokk i børstet rustfritt stål.

NYHET! 

Stolpe med ferdig gjengede hull for enkel og rask montering av Villa Formfin postkasser. 
Høyde 160cm, hvorav ca 60 cm graves ned /støpes i grunnen. Produsert i galvanisert stål, 
med pulverlakk farge Grafittgrå struktur RAL 7024. Følger Postens retningslinjer for 
monteringshøyde for postkasser.

Høyde 1600 mm, ferdig gjengede skruehull. 
Farge Grafittgrå struktur, RAL 7024. Skruer medfølger.

Postkassestativ for SANDBERG VILLAPOSTKASSER



Postkasser på samlestativ utgjør en stor del av 
førsteinntrykket ved boligen. Et ryddig og velholdt 
postkassestativ gir et positivt inntrykk av området, og 
dens beboere. Vårt samlestativ leveres med ferdig 
gjengede hull for en enkel og nøyaktig montering. 
Det er et førstevalg for den som ønsker et riktig og 
vedlikeholdsfritt stativ, som holder seg like flott i 
mange år.

Samlestativet er enkelt å sette sammen. Det er 
designet for nedgraving og støp i grunnen, og 
leveres komplett med tak. Det er laget for nordiske 
værforhold, med en sterk konstruksjon i galvanisert 
stål, som har miljøvennlig pulverlakk i en nøytral 
grå RAL 7004.

Stativets høyde:
Totallengden på stender for én høyde er 180 cm hvorav 
ca 60 cm skal støpes ned. 
Totallengden på stender for to høyder er 240 cm hvorav 
ca 60 cm skal støpes ned.

SAMLESTATIV FOR POSTKASSER

SAMLESTATIV FOR FORMFIN / ALLUX POSTKASSER
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Ytre kantmål tak:
Bredde 3 postkasser: 1153mm
Bredde 4 postkasser: 1513mm
Bredde 5 postkasser: 1873mm

ALLUX 7000 sort. ALLUX 3000 rustfri sort.



SOLID POSTKASSER

NYHET! 

Stolpe med ferdig gjengede hull for enkel og rask montering av Solid postkasser. 
Høyde 160cm, hvorav ca 60 cm graves ned /støpes i grunnen. 
Produsert i galvanisert stål, med pulverlakk farge Grafittgrå struktur RAL 7024. 

Følger Postens retningslinjer for monteringshøyde for postkasser.

Postkassestativ for SANDBERG VILLA POSTKASSER

Er det behov for god plass til avisen, er Solid løsningen. 
Med en god, stor åpning og romslige mål vil både 
aviser og tykke sendinger få plass. Solid er utformet i 
en moderne design og med rene, rette flater. Den er 
produsert i varmgalvanisert stål, som sikrer en lang 
levetid i vårt nordiske klima. 

Solid har en trygg sylinderlås med 3 nøkler som kan 
kopieres hos låsesmed ved behov. Lagerføres i Po-
larhvit RAL 9010 og Sort RAL 9005 med front i børstet 
rustfritt stål.

Bredde: 410 mm. Høyde: 395 mm. Dybde: 195 mm.

Sandbergline SOLID
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Soild postkasser er et utmerket valg for samlet
montering. Med rette linjer, og vedlikholdsfrie  
overflater, gis et ryddig og velholdt inntrykk – en
investering beboerne vil ha glede av i mange år. 

Stativet leveres med ferdig gjengede skruehull 
tilpasset Solid postkasser, og er enkelt å sette
sammen. Det er designet for nedgraving og 
støp i grunnen, og leveres komplett med tak. 

Stativet er laget for nordiske værforhold, med en sterk 
konstruksjon i galvanisert stål som er pulverlakkert i en 
nøytral grå RAL 7004.

Stativets høyde:
Totallengden på stender for én høyde er 180 cm 
hvorav ca 60 cm skal støpes ned. 
Totallengden på stender for to høyder er 240 cm 
hvorav ca 60 cm skal støpes ned.

Ytre kantmål tak: 
Bredde 3 postkasser: 1513 mm
Bredde 4 postkasser: 1873 mm

SAMLESTATIV FOR SOLID 

SAMLESTATIV FOR POSTKASSER
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POSTKASSER FOR UTENDØRS BRUK

Allux GRUNDFORM 
m/6-stifts Ruko sylinderlås. Det medfølger to stk.
kopierbare nøkler.

Med låsbart innkast og ventilert 
innerkasse som hindrer fuktig post. 
Design: Michael Stabell & 
Bent Ulrik Jensen
Brevinnkast: 39 x 320 mm.

Allux GRUNDFORM PARCEL

En meget romslig pakkepostkasse i den stilfulle 
designerserien Grundform. Fås i to modeller; svart 
med rustfri frontplate og svartlakkert galvanisert stål 
med svart frontplate hvor det følger med fire ekstra 
fargevarianter som lett kan skiftes ut. Det er montert 
en skjult sikring som kan låse innkastluken samt en 
Ruko sylinderlås i den store døren. Det medfølger sto stk.  
kopierbare nøkler. Design: Michael Stabell & Bent Ulrik Jensen

Brev og pakkestørrelse: 375 mm x 290 mm x 135 mm
Bredde: 345 mm. Høyde: 1100 mm. Dybde: 280 mm.
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ALLUX DESIGN POSTKASSER ALLUX DESIGN POSTKASSER



Allux

Allux HOLSCHER

Trygg oppbevaring i rene linjer kjennetegner 
denne solide postkassen som er fremstilt i 1,5 mm 
galvanisert stål. Sider og kanter er slipt og avrun-
det, den har en kraftig luke med stopp og leveres
montert med 6-stifts Ruko sylinderlås. Det med-
følger to stk. kopierbare nøkler. En meget robust 
og romslig postkasse med en vekt på 10,7 kg.
Designet av prisvinnende Knud Holscher.

Innkast: B315 x H 37 mm. Bredde: 370 mm.
Høyde: 480 mm. Dybde: 170 mm.

Allux 8900

Allux 8900 er en postkasse som folk legger merke til. Det 
gjør ikke noe, for det er en postkasse med et flott design 
og en ekstraordinær kvalitet - Allux 8900 er et tiltalende 
visittkort på enhver fasade! Postkassen rommer store 
mengder post og har god plass til lørdagsutgaven av 
de største avisene i landet. Med klassisk design fremstilt 
i galvanisert stål. Lagerføres i svartlakkert, hvitlakkert og 
galvanisert ulakkert utførelse. Finnes også antrasitt- 
lakkert med ulakkert  
galvanisert lokk.

Bredde:  350 mm. 
Høyde: 500 mm. 
Dybde:  200 mm.
Brevinnkast: 40 x 350 mm.

13

ALLUX DESIGN POSTKASSER ALLUX DESIGN POSTKASSER



Allux ELLIPSE m/ Ruko sylinderlås

Allux Ellipse er en veldesignet postkasse som utstråler 
eleganse og kvalitet. Den setter prikken over i’en på en-
hver bolig. Den flotte ellipseformen, i kombinasjon med 
de konvekse sideflatene, gir et utseende som er helt i 
tråd med moderne design. 

Postkassen har adskilt låsbart rom til adressert post, 
og et ulåst rom til aviser og reklame. Ellipse er 
produsert i kraftige materialer og leveres med 
Ruko sylinderlås. Det medfølger to stk. kopierbare nøkler.

Lagerføres i materialvalg galvanisert og børstet 
rustfritt, men finnes også i kobber.

Bredde: 340 mm. Høyde: 500 mm. Dybde: 200 mm.
Brevinnkast: 38 x 311 mm.

Allux 9000

Allux 9000 er en varmgalvanisert postkasse i en 
ekstra solid utførelse. Den er derfor spesielt godt egnet 
til bruk ved steder som er utsatt med fare for hærverk 
og ekstremt hardt vær. Med et mønster som naturlig 
oppstår ved varmgalvanisering av stål, har den et tøft 
og moderne preg.

Allux 9000 rommer store mengder post.

Lagerføres i varmgalvanisert utførelse.

40 mm x 350 mm brevinnkast.

Bredde: 350 mm. Høyde: 500 mm. Dybde: 160 mm.
Brevinnkast: 40 x 350 mm.

Allux 5000/6000

Allux 5000, samt den større utgaven Allux 6000, er i en 
tiltalende, enkel design. Dette er en robust og romslig post-
kasse som er fremstilt av 1mm galvaniserte stålplater. Leveres 
med fjærbelastet luke for mykere lukking, og eurolås
som kan byttes ut med en Ruko sylinderlås. 

Lagerføres i galvanisert stål, sortlakkert stål med alu-farget 
innkast og i hvitlakkert stål. Finnes også i antrasitt-lakkert med 
alu-brevinnkast. Allux 6000 lagerføres i galvanisert stål og 
sortlakkert stål.
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Allux 7000

Allux 7000 er gjennomført i rene linjer, og har et 
tiltrekkende design. Allux 7000 er en stor postkasse, 
produsert i kraftige materialer, og designet med 
2 adskilte rom. Et låsbart rom som er til adressert post, 
og et åpent rom til aviser og reklame. 

Postkassen tar seg også svært flott ut ved samlet 
montering på vegg eller tilhørende samlestativ. 
Se side 9.

Lagerføres i variantene galvanisert (ulakkert), hvit, sort, 
sort med rustfri front, sort med galvanisert front og rustfri 
stål. Finnes også i sort med kobberfront.

Bredde: 320 mm. Høyde: 510 mm. Dybde: 195 mm.
Brevinnkast: 30 x 292 mm. og separat rom til 
aviser/reklame.

Allux 3000

Allux 3000 har et tiltalende utseende som passer inn ved 
alle hjem, og med sitt praktiske og romslige design er 
den meget populær også ved samlet montering. 
Se side 9.

Allux 3000 leveres som standard med Ruko sylinderlås.
Det medfølger to stk. kopierbare nøkler.
 
Allux 3000 lagerføres i utførelsene ulakkert galvanisert
og sort med rustfritt lokk. Finnes også i sort med 
kobberlokk.

Bredde: 310 mm. Høyde: 470 mm. Dybde: 160 mm.
Brevinnkast: 34 x 304 mm.

Allux KS200

Allux KS 200 er en stor og robust postkasse, med 
elegant utseende og upåklagelig funksjonalitet.
Den er produsert i kraftig galvanisert stål og montert 
med brevinnkast i anodisert aluminium. Den leveres 
også med sperrefunskjon som kan benyttes som 
beskyttelse på nyttårsaften, og mot uønsket post/
reklame. 

Postkassene lagerføres i fargene sort og galvanisert. Kan 
også leveres i fargene antrasitt og hvit med noe lengre 
leveringstid.

Brevinnkastet er forberedt for navnskilt, og har målene: 
35 mm x 380 mm.

Bredde: 400 mm. Høyde: 445 mm. Dybde: 180 mm.
Brevinnkast: 35 x 380 mm.

Allux

15
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Allux 600 – for brev, pakker og feriepost

Allux 600 er noe smalere enn postkassene i 800-serien. Postkassen leveres med en stor 
uttaksdør med Ruko sylinderlås og lagerføres i fargene svart, og galvanisert stål. Det 
medfølger to stk. kopierbare nøkler. Kan også leveres i fargene grå, blå og grønn med noe 
leveringstid. 

Brev og pakkestørrelse: 320 mm x 290 mm x 155 mm
Bredde: 380 mm. Høyde: 1050 mm. Dybde: 230 mm.

Er det behov for plass til å motta store mengder post, aviser og pakker  - og i tillegg en trygg oppbevaring av 
feriepost, anbefales en modell fra vår serie postkasser som er designet for nettopp dette. 

Utvalget  består av Allux 600, Allux 800-serien og designerutgaven Grundform Parcel. Samtlige  kasser har store, 
stabile innkastluker som er designet slik at post og pakker ikke kan ‘fiskes’ opp av uvedkommende. 
Materialet er kraftig, galvanisert stål og serien består av forskjellige modeller og mange farger. 
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NYHET! 

Allux 500
Den perfekte postkassen for den som vil ta imot alt fra brev til  
småpakker! Innkastet med bevegelig bunn sikrer trygg 
oppbevaring av innholdet. Lokket åpnes og bunnen følger 
med opp for ilegging av pakker og post. Når lokket lukkes slippes 
forsendelsen ned i oppbevaringsrommet. Ruko sylinderås er montert 
i døren, det medfølger 2 stk kopierbare nøkler. Allux 500 monteres 
både på stativ og vegg. Lagerføres i Sort RAL 9011 strukturlakk og 

Antrasitt grå RAL 7024 strukturlakk.

Høyde: 535 mm.  Bredde: 390 mm. Dybde: 260 mm.

POSTKASSER FOR BREV OG PAKKER POSTKASSER FOR BREV OG PAKKER



Allux 800 – for brev, pakker og feriepost

Innkastet er utstyrt med ventil for dempet lukking, 
noe som gjør lukkingen elegant og lydløs. 
Kassen leveres med en stor uttaksdør med Ruko sylinder-
lås og lagerføres i fargene hvit, sort og galvanisert. Det 
medfølger to stk. kopierbare nøkler.
Kan også leveres i fargene grå, blå og grønn med noe 
leveringstid.

Brev og pakkestørrelse: 320 mm x 370 mm x 135 mm.
Bredde: 390 mm. Høyde: 960 mm. Dybde: 280 mm.

Allux 820 – for brev, pakker og feriepost

Se samme spesifikasjoner som på Allux 800.
Lagerføres i sort, grå, blå og galvanisert.

Brev og pakkestørrelse: 320 mm x 370 mm x 135 mm.
Bredde: 390 mm. Høyde: 1125 mm. Dybde: 280 mm.

Allux 810 – for brev, pakker og feriepost

Se samme spesifikasjoner som på Allux 800.
Lagerføres i galvanisert, sort, grå og hvit.

Brev og pakkestørrelse: 320 mm x 370 mm x 135 mm.
Bredde: 390 mm. Høyde: 1130 mm. Dybde: 280 mm.

Allux

Allux MONTERINGSFOT

Allux 8001 for 800-serien, samt Allux 8002 for Allux 600 og 
Grundform, sikrer en stødig forankring av din 

pakkepostkasse og tillater en montering selv på skrå grunn. 
Monteringsfoten er beregnet for nedgraving, 

med eller uten støp, i bakken. 
Lagerføres i galvanisert stål og sortlakkert stål.
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Stativ ALLUX 1001

Allux 1001 er tilpasset samtlige Allux kasser.
Allux 1001 er beregnet for nedgraving.
Nedstøpingsjern medfølger.

Stativene finnes i galvanisert hel, antrasitt hel, sort hel, 
sort med børstet rustfri front, sort med kobberfront, sort 
med galvanisert front.

Stativ ALLUX 1003

Allux 1003 er tilpasset samtlige Allux kasser.
Allux 1003 er beregnet for nedgraving.
Nedstøpingsjern medfølger. 

Allux 1003 lagerføres i overflatefargene galvanisert
og sort.

Stativ ALLUX 1005

Allux 1005 er tilpasset samtlige Allux kasser.
Allux 1005 er beregnet for nedgraving
Nedstøpingsjern medfølger.

Allux 1005 lagerføres med overflate lakkert i sort,  
antrasitt og galvanisert.

Stativ ALLUX 1007

Allux 1007 er tilpasset samtlige Allux kasser.

Allux 1007 er beregnet for nedgraving 
Nedstøpingsjern medfølger.
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TAVLER

Tavlene leveres i aluminiumsramme og 
med festemateriell. Tavlene festes til vegg 
med en skrue i hvert hjørne, og påsettes 
medfølgende plasthjørne som dekker over 
skruen.
Leveres i kork, eller hvit magnettavle med 
3 stk magneter og 1 stk whiteboard marker. 

Finnes i følgende størrelser:
H: 45 x B: 60 cm
H: 60 x B: 90 cm
 H: 90 x B: 120 cm

AVISHOLDER

Rommer mye og holder orden - en stilren og 
slitesterk avisholder til innendørs og utendørs bruk.
Avisholderen har plass til navneskilt og lagerføres 
i hvitlakkert stål.

Mål: 
H: 15 cm
B: 17 cm

AVISHOLDER OG TAVLERSTATIV FOR ALLUX POSTKASSER



Postkassen noe av det første man passerer 
på vei inn til en bolig. Nye postkasser og et 
strøk maling er ofte alt som skal til for å fremstille 
bygningen som velholdt og tiltalende! 

Stansefabrikken er Norges eldste, og ledende, 
leverandør av postkasseanlegg til boliger og 
forretningsbygg - godt kjent for vårt ypperlige 
servicenivå og leveringsdyktighet. Vi ser frem til 
å bistå med hyggelig veiledning basert på solide 
kunnskaper, fra planlegging til montering.

Ta kontakt for en hyggelig postkasseprat!

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 45 86 59 35
E-post: post@stansefabrikken.no

www.postkasse.no

Kristina Skamfer
Tlf: 45 24 57 57

mks@stansefabrikken.no

Trond Bergstuen
Tlf: 45 88 70 80

tbe@stansefabrikken.no

Trond Eriksen
Tlf: 48 14 91 56

tre@stansefabrikken.no
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