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Hvad kendetegner denne model:

 » Designet front i "runde" former. 
 » Ekstra rummelig kasse. 
 » Front i aluminium. 
 » "Kasse" galvaniseret og pulverlakeret plade. 
 » Gummilister i front, sikrer at det ikke larmer når 

posten kommer eller postkassen tømmes. 
 » Indvendig stang låser postkassen i begge sider, hvilket 

forstærker fronten kraftigt og sikrer mod indbrud. 
 » Indvendig låsefunktion til sikring nytårsaften og god 

ved f.eks. fraflytning. 
 » Ekstraforstærket låge, sikrer mod indbrud. 
 » Ekstra forstærkede hængsler, sikrer hele fronten 

åbnes på en gang for udtagning af post. 
 » Rammer omkring låger, monteret med gummiliste, 

sikrer vandtæthed. 
 » Markedets smarteste ophæng, let f.eks. at udskifte 

hel boks enkeltvis. 
 » Skjult ophængsbeslag i rustfrit stål. 
 » 2 justeringsskruer, sikrer lodret ophængning, samt 

afstand til væg og mod kondens på bagside. 
 » Samlebeslag der sikrer postkasserne hænger tæt og 

lige. 
 » Dansk standard godkendt og opfylder kravene i DS/

EN 13724.

Dimensioner:
Bredde 410 mm, højde 160 mm og dybde 350 mm.

Garantier:
Hos Posteksperten står vi inde for vores produkter og 
vores arbejde, hvorfor vi giver en af markedets bedste 
garantier på vores produkter:

 » 2 års fuld produkt garanti.
 » 15 års garanti mod rustgennemtæring.
 » 15 års garanti på at vi stadig vil kunne levere reserve-

dele til postkasserne.
 » Ved montering giver vi garanti for at Post Danmark og 

Brandmyndighedernes krav overholdes.
 » Ovennævnte garantier er givet både af Posteksperten, 

samt vores danske producent.

Læs mere om vores produkter og priser på
www.posteeksperten.dk 

Dette er en absolut topmodel indenfor postkasser, vel nok markedets pæneste postkasse. Dette kombineret med en kvalitet 
i topklasse og alle de funktioner man kan ønske sig af en postkasse. Udarbejdet i aluminium og galvaniseret stål - kvalitets-
materialer hele vejen igennem.

Pris 695,- kr. ekskl. moms
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