
Planmonteret anlæg 
med bagudtag 

Postkasseanlæg i Top kvalitet 
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Knobloch GmbH har fremstillet postkasser og 
postkasseanlæg, siden firmaet blev grundlagt 
i 1896, og er i dag en af Europas førende 
fabrikanter med eksport til hele verden. 
 
Knobloch har været etableret i Danmark siden 
2005 med eget kontor samt landsdækkende 
levering og service. 
  
Alle anlæg er godkendt iht. DS/EN 13724 

Et Knobloch anlæg håndbygges på bestilling og bliver skræddersyet til den 
enkelte opgave med det antal brevkasser, der skal bruges i opgangen eller 
ejendommen. 
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Planmonteret anlæg med bagudtag 
betyder, at postkasseanlægget er 
indbygget gennem muren, hvor 
postbuddet fylder brevene i udefra,  
og beboerne tømmer deres postkasse 
indefra. 
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ude Inde 
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Et planmonteret anlæg med 
bagudtag er nok den bedste 
postkasseløsning, der findes. 
 
Postkasseanlægget er godt 
beskyttet inde i muren.  
Ingen uvedkommende behøver 
adgang til opgangen, og 
beboerne kan stå inde i 
opgangen og tømme deres 
postkasse. 



Type HP 
 
Vandretliggende kasser 

Typer: 
 
Et anlæg opbygges af enten vandretliggende kasser (Type HP)  eller opretstående kasser (Type VP). 
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Type VP 
 
Opretstående kasser 

HP anvendes typisk til opgange 
og boliger, hvor der skal bruges 
mange kasser. 
 
Se side: 04-07 

VP anvendes typisk i en tynd 
havemur eller vindfang, hvor der 
skal bruges få kasser. 
 
Se side: 08-12 
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HP 

Et anlæg leveres altid som én 
samlet helhed. Dvs. med det antal 
kasser, der skal bruges i 
opgangen eller boligen. 
Fronten er fastmonteret og 
leveres enten i børstet rustfrit stål 
eller pulverlakeret aluminium.  

Fronten leveres enten i 
børstet rustfrit stål eller 
pulverlakeret aluminium. 
 
Se farver side: 16  

1. TH 

Udvendig Indvendig 

Lågerne kan leveres enten i 
børstet rustfrit stål eller 
pulverlakeret aluminium. 
 
Se farver side: 16 
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HP 

Et eller flere anlæg installeres afhængig af den plads, man har 
til rådighed. 
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Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 

Se  typer  og mål i Datablad 

Har man muligheden, kan store anlæg f.eks. monteres i en port. 



Type: VP  
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VP 

Et VP anlæg  anvendes  ofte i en 
havemur til en privatbolig eller 
firma domicil, hvor anlægget kan 
forsynes med porttelefon og 
kamera. 

Udvendig Indvendig 

• Kamera og Talegitter. 
• Ringtryk og 

Navneskilt. 
• Husnummer 
 
Fronten leveres enten i 
børstet rustfrit stål eller 
pulverlakeret aluminium. 
 
 
Se farver side:  

Funktionskasser til 
kamera, strømføring o.a. 
 
 
 
Lågerne kan leveres 
enten i børstet rustfrit stål 
eller pulverlakeret 
aluminium. 
 
Se farver side:  
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Udstyr og tilbehør 

Talegitter, kamera, ringtryk o.a. 
kan indbygges på bestilling. 
 
Knobloch anlæg kan forsynes med 
forskelligt udstyr afhængig af 
ønsker og behov. 
Kontakt os for nærmere 
oplysninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se separat brochure om Udstyr og 
Tilbehør. 



Postkasser på en elegant 
måde. 
 
Postkasser med bagudtag er en 
sikker og elegant løsning, som kan 
leveres i mange forskellige 
kombinationer. 
 
 
 
 
Kontakt os for nærmere 
oplysninger. 
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Enkelt postkasse uden 
udstyr. 

Enkelt postkasse inkl. 
udstyr. 

Trådløs dørtelefon 
Dørtelefon med kamera og 
audio har den fordel, at du 
kan se, hvem der står 
foran døren. 

Se også vores dørstationer i 
stilrent design, som kan 
tilpasses ønsker og behov. 
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Farver og Finish 

Børstet rustfrit stål er et elegant og 
slidstærkt materiale. 
Med sin matte og neutrale 
overflade spiller rustfrit stål godt 
sammen med andre materialer. 
Rustfrit stål er både en praktisk og 
spændende løsning, som kan 
fremhæve det moderne, 
understrege det klassiske eller 
kører med på nostalgien. 

RAL-farver er en industriel 
farvestandard, der blev fastlagt i 
Tyskland i slutningen af 20’erne. 
Siden er RAL-farver anerkendt og 
anvendt globalt.  
Farveindekset på RAL-skalaen 
består af 210 firecifrede farve-
koder, som skal sikre præcision i 
farvenuancer. Foruden vores 
tidløse standardfarver kan du frit 
vælge blandt alle 184 RAL-farver til 
din Postkasse og dørstation.  
 
Alle anlæg er pulverlakerede med 
minimum 70My både indvendig og 
udvendig og brændt ved 200° C, 
hvilket giver en ekstra beskyttelse 
samt ensartet og glat overflade. 

Børstet rustfrit stål 

RAL7016 Antracit 
microstruktur 

RAL9005 Sort 
microstruktur 

RAL6005 Mosgrøn 
Glans 70 

RAL9007 Grå  
microstruktur 

RAL9016 Hvid  
microstruktur 

Se alle farver i vores brochure 
om farver og finish. 
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Farver og Finish 

RAL 7016 
Antracit 

RAL 9006 
Lys aluminium 

RAL 9007 
Mørk aluminium 

RAL 9016 
Trafik hvid 

RAL 7035 
Lys grå 

RAL 8017 
Chokolade brun 

RAL 6005 
Mosgrøn 

RAL 9005 
Sort 

RAL 9010 
Hvid 

RAL 7016 
Antracit 

RAL 9006 
Lys aluminium 

RAL 9007 
Mørk aluminium 

RAL 9016 
Trafik hvid 

DB 703 
Grå metallic 

RAL 7016 
Antracit 

RAL 9006 
Lys aluminium 

RAL 9007 
Mørk aluminium 

RAL 9016 
Trafik hvid 

DB 703 
Grå metallic 

RAL 8028 
Brun 

Blank - glans 70 Mat - glans 30 Mikrostruktur 

Mikrostruktur er en ekstrem slidstærk 

og robust overflade, der især velegnet 

til udendørs anlæg. 

Overfladen er mindre følsom overfor 

snavs og skader end glatte overflader. 
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Gravering 
 
Et postkasseanlæg skal jf. 
lovgivningen være forsynet 
med etageangivelse.  
 
I henhold til lovgivningen skal den 
enkelte postkasse i et anlæg være 
forsynet med etageangivelse og 
evt. lejlighedsnummer. 
 
Etagegravering i brevklappen 
er den perfekte løsning. 
 
Knobloch graverer etagenummer i 
brevklappen, så det ikke kan ridses 
eller skrabes af. 

Låse 
 
Basic kan leveres enten med: 
 
 
1:  
6 stift cylinderlås inkl. 3 nøgler. 
 
2:  
Hul til systemlåse, hvis man allerede 
har et låsesystem i boligen. 

1: 

2: 



Regnskygge 
 
Alle anlæg kan forsynes med 
regnskygge på bestilling. 
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Montering i et plankeværk eller cykelskur kan også være en fordel, hvis man har muligheden. 
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DropBox 
 
Postkasse til montering på indvendig side 
af døren. 
 
DropBox kan monteres både inde- og udendørs 
og leveres i sæt med en udvendig brevklap og 
en indvendig postkasse. 
 
Brevklap - 1 
Brevklappen kan leveres enten i børstet rustfrit 
stål eller i pulverlakeret aluminium. 
Mål: H105xB405mm. 
 
DropBox - 2 
Pulverlakeret galvaniseret stål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vare nr. Mål     
IVA 3733T H330xB370xD160 - 19Ltr. 
IVA 3744T H440xB370xD160 - 26Ltr. 

Udvendig Indvendig 
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FlexBox 
 
Udtræksboks med låge på bagsiden. 

 B            H           D 
HPTI 2611  260   x   110   x   550-600 
HPTI 3011 300   x   110   x   550-600 
HPTI 3044 300   x   440   x   550-600 
HPIT 3711 370   x   110   x   550-600 
 
 
 Nyhed kommer snart 
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Knobloch - Danmark 
Tel: +45 - 24231524 
info@max-knobloch.dk 
www.max-knobloch.dk 
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