Postkasseanlæg i Top kvalitet

Fritstående
anlæg

- Danmark

Et fritstående anlæg opstilles typisk uden for
indgangsdøren, så der spares plads i
opgangen.
Postbude og avisomdelere behøver ikke
adgang til ejendommen.

Over 100 års erfaring har lært os, at kvalitet,
funktion og design går hånd i hånd.
Derfor er Knobloch i dag en af Europas førende
producenter af postkasseanlæg.
Vores kunder vælger os på grund af kvalitet,
fleksibilitet og måden, produkterne anvendes
på. Der er nemlig tænkt over tingene, og
tankerne er udmøntet i kreative og funktionelle
detaljer, der er praktiske i den daglige drift.

Knobloch Nachf. GmbH. med
garanti for kvalitet og service.

Funktion
Fritstående anlæg kan leveres med
hhv. frontudtag og bagudtag.

HA

I et anlæg med frontudtag fyldes
og tømmes brevkasserne fra
forsiden, og i et anlæg med
bagudtag fyldes brevkassen forfra
og tømmes fra bagsiden.
VA

Et anlæg opbygges af enten
vandretliggende (HA) eller
opretstående (VA) brevkasser med
antal, der skal bruges i boligen
eller opgangen.
Se mål og størrelser i separat datablad.

Type HA

Type VA

Alle Knobloch anlæg er
produceret og godkendt iht.
DS/EN 13724.
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Stander
Et fritstående anlæg kan leveres
med forskellige typer standere
afhængig af, hvilket design man
ønsker.
Standeren leveres enten til
nedstøbning eller til at fastbolte i
underlaget.

Til særligt store anlæg leveres
specielstander jf. anbefaling og
beregning fra Knobloch.

Se mål og størrelser i separat datablad.
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SO200

SO250

SO401

SO441

Smal aluminiumprofil
29x100mm med pulverlakeret
overflade.
Længden defineres i forhold til
anlæggets størrelse.

Bred aluminiumprofil med
pulverlakeret overflade.
Længden og bredden defineres
i forhold til kasser og
anlæggets størrelse.

Galvaniseret rør Ø60 med
pulverlakeret overflade eller
børstet rustfrit stål.
Længden defineres i forhold til
anlæggets størrelse.

Aluminiumprofil 40x80mm med
pulverlakeret overflade.
Længden defineres i forhold til
anlæggets størrelse.

Skråtag
Et skråtag på et udendørs anlæg
har en 30mm regnskygge, som
sikrer, at regnvandet løber fri af
fronten og ikke direkte ned over
låger, brevklap og låse.

30 mm

Låger
Lågerne er vandtætte og lukker ind
i en fals, så regnvand ikke trænger
ind i postkassen. Overkanten på
alle låger er bukket 95°, så
regnvand ledes ned langs siderne.
Gummilisten forsegler brevklappen,
når den lukker.

Et fritstående
anlæg leveres
altid med regnskygge
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Gravering
Alle anlæg kan forsynes med
etagegravering i brevklappen og
adressegravering.

§
Design
Kundedesign bliver mere og mere
almindeligt, hvor bl.a. funktion,
skiltning, og kommunikation skal
indgå som en del af helhedsløsningen.
Hos Knobloch er det muligt at
designe løsninger, der passer
specielt til de ønsker og krav, man
har til sit postkasseanlæg.

I henhold til lovgivningen skal den enkelte postkasse i et anlæg være forsynet med etageangivelse og evt. lejlighedsnummer.
Bekendtgørelse Nr. 727. Udgivet den 29. juni 2011

Udstyr og tilbehør
Indbygget dørtelefon og adgangskontrol

Indbygget LED belysning

Halvtag

Indbygget
pakkepostkasse
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3. th
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1. tv

2. tv

3. tv

Farver og Finish
Farver kan blandes efter ønske og anvendes
kreativt, så de matcher omgivelser, design og
arkitektur både i nye eller ældre bygning.
Standardfarver.
Vi tilbyder et program af 20 standardfarver, som
repræsenterer den aktuelle trend i markedet.
Specialfarver.
Et Knobloch anlæg kan leveres i lige præcis den
farve, du ønsker. Vores udvalg af standardfarver
dækker de meste gængse og efterspurgte farve,
men vi kan også leverer anlæg i en hvilken som
helst valgfri farve indenfor RAL-skalaen.

Standard farver og finish
Blank - glans 70

Mat - glans 30

Microstruktur

RAL 7016
Antracit

RAL 7016
Antracit

RAL 7016
Antracit

RAL 9006
Lys aluminium

RAL 9006
Lys aluminium

RAL 9006
Lys aluminium

RAL 9007
Mørk aluminium

RAL 9007
Mørk aluminium

RAL 9007
Mørk aluminium

RAL 9016
Trafik hvid

RAL 9016
Trafik hvid

RAL 9016
Trafik hvid

RAL 7035
Lys grå

DB 703
Grå metallic

DB 703
Grå metallic

RAL 8017
Chokolade brun

RAL 8028
Brun

RAL 6005
Mosgrøn

RAL 9005
Sort

RAL 9010
Hvid
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Bemærk
Microstruktur er en ekstrem slidstærk
og robust overflade, velegnet især til
udendørs anlæg.

Rustfrit stål
Knobloch anlæg levers også i børstet rustfrit
stål, der udover de gode egenskaber også er
neutral i farven og matcher sine omgivelser.
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Et Knobloch anlæg håndbygges på bestilling og bliver skræddersyet til den enkelte
opgave med det antal brevkasser, der skal bruges i opgangen eller ejendommen.

Kvalitet
Alle Knobloch anlæg produceres iht. DS/EN 13 724, der beskriver, de
krav og standarder et postkasseanlæg skal opfylde.
F.eks. materialer, styrke, vandtæthed, brevklappens mål, kassens
rumindhold o.a. som sikrer, at anlægget overholder den gældende
lovgivning.
Materialer
Alle Knobloch anlæg fremstilles af rustfri og vejrbestandige materialer
af højeste kvalitet.
Garanti
● 5 års produktgaranti
● 10 års garanti mod korrosion
● 20 års reservedels garanti

Knobloch - Danmark
Tel: 24231524
info@max-knobloch.dk
www.max-knobloch.dk

