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OM OSS:

Sandberg-kassen:  
fra hammerlakk til millenium
Sandberg-postkassene Robust, Kompakt, Trygg, Solid og  

Villa Formfin har alle én fellesnevner: en lang eksistens på 

markedet, og en utvikling som speiler brukernes behov. 

Kanskje ditt borettslag har en utgave av Sandberg-serien i 

hus allerede? Sandberg-postkassenes historie strekker seg 

tilbake til 70-årene, da den aller første systempostkassen ble 

til. Kjennetegnet var grønn hammerlakk – og en kan fortsatt 

finne de gamle, grønne Sandberg-kassene montert i opp-

ganger mange steder rundt om i landet.  Neste generasjon 

kom på midten av 80 tallet, og  etter hvert ble dagens 

modell Sandberg Robust til. En bestselger, tidløs, og  

synkronisert med den digitale hverdagen vi lever i.

Hvorfor har Sandberg-kassen  
lykkes i flere tiår?
Hvordan har Sandbergkassen lykkes i å være den mest 

brukte systempostkassen i alle disse år? 

Svaret er enkelt;  kun den beste postkassen, skapt med de 

beste råvarene, vil vare - år etter år. Vi respekterer at tid er 

noe av det mest verdifulle man har. Derfor lager vi postkasser 

som tåler hverdagens til tider harde bruk, uten behov for 

kontinuerlig vedlikehold og oppfølging. Detaljer som  

slitestyrke og smidige hengsler utprøves og overprøves. 

Stansefabrikken har en av Europas mest moderne maskin-

parker, som gir presisjon  og effektivitet under produksjonen. 

Postkassene er produsert og lakkert i miljøvennlige materialer 

som gjør de 100% gjenvinnbare.  Stansefabrikken er opptatt 

av varig kvalitet, og våre ingeniører og produktutviklere har 

et nysgjerrig, framoverlent blikk.

Våre verdier
Vårt mål er å være Den valgte samarbeidspartner.  

Våre verdier er respekt, ærlighet, fleksibilitet og proaktivitet. 

Vi i Stansefabrikken kan med stolthet si at vi er Norges mest 

anerkjente leverandør av postkasser. Vi blir anbefalt av 

Posten, entreprenører, låsesmeder og ikke minst - mennesker 

som henter posten sin i det daglige. Vi er tilstede for deg før, 

under og etter anskaffelsen av postkasser. Ta kontakt for en 

hyggelig postkasseprat!
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Forestill deg en hverdag så behagelig, at du glemmer den 

gamle. Robust Advance gir en ny hverdag for styreledere og 

andre ansvarshavende for byggets fellesområder. Postkassen 

har elektronisk styrte låser og integrerte kortlesere. Enkelt og 

raskt kan beboeren selv, eller ansvarshavende, fjerne og 

legge til brikker, adgangskort og mobiltelefon som skal  

benyttes til å låse opp postkassen. Slik oppnår både boretts-

laget og beboerne å få full kontroll over adgangen til den 

private post - døgnet rundt, på en brøkdel av tiden. 

Stansefabrikkens postkasser har lang levetid, og krever 

nærmest ingen vedlikehold. Beboerne vil oppleve en 

problemfri postkassehverdag.  Et ryddig og delikat helhets-

inntrykk gir en trivsel som inspirerer beboerne til å ta godt 

vare på eiendommen. Vi gir et oversiktlig tilbud, og  

utfyllende informasjon som kan formidles videre til beboerne. 

Behovet for opplysning mettes før den oppstår, og du unngår 

å bruke tid og energi på å besvare enkelt-spørsmål fra 

bekymrede beboere. Du gjør en trygg handel hos en 

leverandør med godt renommé. 

Kort sagt: vi gjør din jobb enklere.

ELEKTRONISK LÅS
– en ny hverdag 
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ROBUST Advance
for innendørs bruk

Opplev berøringsfri åpning med brikker, adgangskort og via bluetooth.



ROBUST Advance
for innendørs bruk

Føl deg trygg på at verdifulle  
forsendelser og personlig informasjon blir trygt oppbevart.

• For innendørs bruk

• Bruk samme adgangskortet på inngangsdør og postkasse

•  Enkelt legge til og slette kort og brikker – ha full kontroll over tilgangen  

til enhver tid

• Alltid en nøkkel tilgjengelig - legg til 1 mobiltelefon per dør

• Robust anbefales av Posten Norge – problemfri postfordeling

•  Kan leveres med elektroniske navneskilt – utfør navneendringer  

enkelt via app på mobiltelefon

• Varig kvalitet – lang levetid gir god økonomi i investeringen

• Netthandel – pakken kommer hjem til din postkasse

• Sikkert mottak – bestilte pakker oppbevares trygt

• Sterk konstruksjon – alle komponenter produseres i stål

• Plasseringsvennlig – kan monteres i inntil 3 høyder

• Valgfri størrelse på brevluke: 6 mm eller 25 mm

• Lagerføres med elektronisk lås og med sylinderlås

• Leveres i moduler av 2 til 5 postkasser.

• Lakkert i miljøvennlig pulverlakk, farge RAL 9002 Grå hvit

• Kan leveres i andre RAL farger; bestillingsvare

• Produsert i normert stålkvalitet i tykkelse 1,25 - 1,5 mm

• Hengsler i rustfritt stål

•  Lommer til skilt for navn, leilighetsnummer, samt ‘Nei takk til uadressert reklame’

•  Postens sonelås leveres sammen med postkassen. Postbudet har nøkkelen til sonelåsen

Antall rom Bredde (mm) Høyde (mm) Dybde (mm)

2 576 400 170

3 862 400 170

4 1146 400 170

5 1431 400 170

5
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Føl deg trygg på at verdifulle  
forsendelser og personlig informasjon 
blir trygt oppbevart.

• For innendørs bruk

•  Anbefales av Posten Norge – problemfri  

postfordeling

•  Varig kvalitet – lang levetid gir god økonomi i  

investeringen

•  Netthandel – pakken kommer hjem til din  

postkasse

•  Sikkert mottak – bestilte pakker oppbevares trygt

•  Kan leveres med elektroniske navneskilt – utfør 

navneendringer enkelt via app på mobiltelefon

•  Sterk konstruksjon – alle komponenter  

produseres i stål

•  Svært plasseringsvennlig – kan monteres i 

 inntil 3 høyder

CLASSIC

• Valgfri størrelse på brevluke: 6 mm eller 25 mm

• Solide 5-stifts sylinderlåser 

• Leveres i moduler av 2 til 5 postkasser.

•  Lakkert i miljøvennlig pulverlakk,  

farge RAL 9002 Grå hvit

• Kan leveres i andre RAL farger; bestillingsvare

• Produsert i normert stålkvalitet i tykkelse 1,25 - 1,5 mm

• Hengsler i rustfritt stål

•  Lommer til skilt for navn, leilighetsnummer, samt  

‘Nei takk til uadressert reklame’

•  Postens sonelås leveres sammen med postkassen. 

Postbudet har nøkkelen til sonelåsen

STAINLESS

• Børstet stål utførelse

• Brevluke 6 mm

• Solide 5-stifts sylinderlåser

• Leveres i moduler fra 3-5 postkasser

• 1 skiltlomme til navneskilt

•  Postens sonelås leveres sammen med postkassen. 

Postbudet har nøkkelen til sonelåsen.

Antall rom Bredde (mm) Høyde (mm) Dybde (mm)

2  
(unntatt Stainless) 576 400 170

3 862 400 170

4 1146 400 170

5 1431 400 170

ROBUST Classic/Stainless
for innendørs bruk

Robust Classic

Robust Stainless
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KOMPAKT 270 ADVANCE
for innendørs bruk
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KOMPAKT 270
for innendørs bruk

•  Valgfri størrelse på brevluke:  
6 mm eller 25 mm

•  Leveres i moduler av 3 til 16 
postkasser

•  Farge NCS-0500-N Sand 
strukturlakk

•  Kan leveres med elektroniske 
navneskilt – utfør navne-
endringer enkelt via app på 
mobiltelefon

•  Lakkert i miljøvennlig pulver-
lakk med høy finish

•  Kan leveres i andre RAL farger; 
bestillingsvare

•  Produsert i normert stålkvalitet 
i tykkelse 1,25-1,5 mm

•  Postens sonelås leveres 
sammen med postkassen 
Postbudet har nøkkelen til 
sonelåsen

•  leveres med sylinder 869 eller 
elektronisk lås

Spar plass
Kompakt 270 har vi designet spesielt for de steder som krever flest mulig postkasser montert på 

minst mulig flate. Designen har detaljer basert på vår lange erfaring med trange oppganger og 

prosjekter med behov for mengder av postkasser plassert på et begrenset område. Vi har selvsagt 

tatt hensyn til Postens retningslinjer for merking og montasje. Resultatet er en postkasse som bruker 

minimal plass uten å gå på kompromiss med den innvendige størrelsen, og mulighet for mottak av 

småpakker. Kompakt 270 kan bestilles med elektroniske låser, som kan åpnes med medfølgende 

brikker samt adgangskort fra bygg med adgangskontroll. I tillegg kan du bruke en mobiltelefon 

som nøkkel, så har du alltid tilgang til posten din!

Kompakt 270 Type E 

Antall rom Bredde (mm) Høyde (mm) Dybde (mm)

3 430 466 270

4 430 600 270

5 430 733 270

6 430 866 270

7 430 999 270

8 430 1132 270

Kompakt 270 Type D 

Antall rom Bredde (mm) Høyde (mm) Dybde (mm)

6 838 466 270

8 838 600 270

10 838 733 270

12 838 866 270

14 838 999 270

16 838 1132 270
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FARGE OG FØRSTEINNTRYKK

Vil dere gi en fargesprakende velkomst?  
Vi lakkerer på bestilling i ønsket farge. Passer det bedre med et diskret og tidløst  

førsteinntrykk?  Våre standardfarger er i myke hvitnyanser som glir sømløst inn i alle miljøer,  

og er valgt i flere tiår til de fleste oppganger i Norge. Våre lyse bestselgere er på lager til  

enhver tid, klare for omgående levering. 
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POSTKASSEVELGEREN

Lurer du på hvordan de nye postkassene vil se ut – og om de får plass på 

veggen? Med produktvelgeren på postkasse.no kan du raskt se hvordan 

rekkene med postkasser vil se ut, og hvor mye plass du trenger. 

Gjør det enkelt 
Du kan velge oppsettet selv med klikk og dra, eller taste inn mål for arealet du har til rådighet og be om et  

forslag fra programmet. Enkelt og greit. Når du er fornøyd, kan du med et tastetrykk få et PDF-dokument med skissen. 

Praktisk å ta med til neste styremøte, eller  sende digitalt til de du samarbeider med.

Du kan også sende din PDF-fil til oss for å motta et uforpliktende pristilbud - direkte fra nettsiden.  

Vi sender deg et oversiktlig tilbud og god informasjon, som gir et godt grunnlag for videre planlegging. 
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MERKING OG PLASSERING

Vi har postkasser for for montering i nisje samt utenpå 

vegg innendørs og utendørs, som oppfyller Postens krav 

til størrelse, merking og funksjonalitet. Ved montering 

bør postkassene plasseres med den laveste brevluken 

ved minimumshøyde 90 cm, og den høyeste brevluken 

inntil 170 cm opp fra gulvet.

Samling av utendørs postkasser

Når det er avgjort at postkasser skal samles til én  

lokasjon, oppstår det en ypperlig anledning til å bli kvitt 

slitte postkasser og skjeve stativ i uteområdet. I brevpost-

kasser har Posten tilgang via en innkastluke utgjør opptil 

ca 4 cm når postkassen er avlåst. Med stadig mer 

netthandel og ønske om å få pakker hjem i postkassen, 

lønner det seg å montere systempostkasse av typen 

Trygg, eller pakkepostkasser. Våre samlestativ til Trygg 

postkasser er modulbaserte med bredde for to, tre, fire 

og fem postkasser i én og to høyder. Ønsker man en 

fremtidsrettet løsning, anbefaler vi postkasser med 

elektronisk lås, som enkelt kan åpnes med Bluetooth, 

kort og brikker.

Merking av postkassen

Riktig navnemerking på postkassen er avgjørende for å 

unngå feillevering av post. Med våre elektroniske skilt 

kan beboerne ha oppdaterte skilt til enhver tid. Den 

digitale teksten redigeres enkelt via app på mobiltele-

fon, og forenkler endringer ved navnebytte og inn- eller 

utflytting. Teksten på skiltet forandres på få sekunder, 

noe som gir en høyt verdsatt tidsbesparelse for både 

beboerne og byggets daglige administrator. Alternativt 

kan vi levere graverte skilt sammen med postkassene.

POSTENS RETNINGSLINJER
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MONTASJE OG SERVICE

Frigjør tiden din til andre oppgaver enn å 

koordine re montering av postkasser. Stanse-

fabrikken har erfarne montører, som sørger for at 

det nye postkasseanlegget blir effektivt og riktig 

satt opp.

Vi kan fjerne de gamle postkassene  – og ikke 

minst, vi rydder opp etter oss. Vi kommer gjerne på 

befaring allerede under planleggingen, for en 

uforpliktende oppmåling av veggen. Samtidig vil 

du få gode råd om plassering av postkasser og 

svar både små og store spørsmål. 

Stansefabrikken samarbeider med de lokale 

låsesmeder over hele landet. Låsesmedene kan 

tilby både postkasser og montering, og kan møte 

til befaring. Dersom dere har et låssystem i bygget 

som dere ønsker å samkjøre med postkassenes 

låser, kan låsesmeden ordne dette.

Nye navnskilt kan være prikken over i’en. De kan 

bestilles og monteres sammen med postkassene, 

og ved flytting og navnendringer kan flere skilt 

bestilles enkelt på nett, eller direkte hos  

forhandler. 

FRIGJØR TID MED PROFESJONELL POSTKASSEMONTØR
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Når det er avgjort at postkasser skal samles til én 

lokasjon, oppstår det en ypperlig anledning til å bli kvitt 

slitte postkasser og skjeve stativ i uteområdet. Med et 

nytt samlestativ vil det oppnås et ryddig og enhetlig 

førsteinntrykk. Trygg postkasser ogstativ er produsert i  

varmgalvanisert stål, og lakkert med en pulverlakk  

med høy finish.

Det nye utseendet bevares i flere tiår, med minimalt 

vedlikehold. En fuktig klut for å tørke av støvet, og noen 

dråper låsolje i låsene før vinteren, rekker langt. Og 

kanskje det viktigste i en travel hverdag – Trygg post-

kasser kan ta imot småpakker sammen med den 

daglige posten, og oppbevarer sendingene på  

sikreste måte.

TRYGG Advance, Classic og Stainless

• Få pakker hjem, uten omvei via utleveringssted

• Få kontroll over posten med en god postkasselås

• Minimalt vedlikehold, tåler norsk vær

• Trygg anbefales av Posten Norge

• Lagerføres i farger RAL 9002 Grå Hvit, samt Sort/børstet stål.

•  Kan leveres i andre RAL farger; bestillingsvare

• Varmgalvanisert stål

Antall rom Bredde (mm) Høyde (mm) Dybde (mm)

2 600 445 192

3 890 445 192

4 1180 445 192

5 1465 445 192

TRYGG
for utendørs bruk

Trygg Stainless

Trygg Classic

SIKKER OPPBEVARING OG ET ENHETLIG FØRSTEINNTRYKK
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TRYGG
for utendørs bruk

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 

postkass er 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 post kassene enkelt henges på. Laget for 

norske værforhold, med en sterk konstruksjon i 

galvanise rt stål. Miljøvennlig pulverlakk.  

Farge: Grafittgrå RAL 7024 strukturlakk.

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.

Ytre kantmål tak:

Tak for 5-rom: 1515 mm

Tak for 4-rom: 1230 mm

Tak for 3-rom: 945 mm

SAMLESTATIV FOR TRYGG
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TRADISJONELL NORSK DESIGN

Vår velfortjente bestselger Villa Formfin har god plass 

til den daglige avis og brevpost, og en god pulver-

lakk som tåler vårt tøffe klima. Den lagerføres med 

og uten lås, og denne postkassen er derfor et 

førstevalg på stativ der en ønsker å dekke forskjellige 

ønsker fra beboerne, og samtidig beholde et ryddig 

og helhetlig utseende.

ADVANCE: 

Opplev Formfin Advance med elektronisk lås – ha 

opptil 20 brikker og kort som nøkkel. Postkassen kan 

åpnes med medfølgende brikker, samt adgangskort 

fra bygg med adgangskontroll. I tillegg kan du bruke 

en mobiltelefon som nøkkel, så har du alltid tilgang til 

posten din!

VILLA FORMFIN
for utendørs bruk

•  Velg mellom elektronisk lås, sylinderlås og  

postkasse for hengelås

• Miljøvennlig pulverlakk med varig kvalitet

• Galvanisert stål – tåler norsk klima

• God plass til post og avis

• Elegant og tidløs design

Størrelse:

Bredde: 310 mm  Høyde: 425 mm Dybde: 170 mm 

Brevluke:

270 x 30 mm. Innvendig sikring innenfor brevluken som 

hindrer at posten kan fiskes ut.

Farger:

Formfin med lås lagerføres i Polarhvit, Grafittgrå  

og Sort. Formfin uten lås lagerføres i Polarhvit  

og Grafittgrå.

For hengelås Lås under lokk Lås i front Elektronisk lås
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Postkasser på samlestativ utgjør en stor del av første-

inntrykket ved boligen. Et ryddig og velholdt postkasse-

stativ gir et positivt inntrykk av området og beboerne. 

Selvsagt har vi laget samlestativ til våre bestselgende 

postkasser. Vårt samlestativ leveres med ferdig  

gjengede hull for en enkel og nøyaktig montering. Det 

er et førstevalg for den som ønsker et riktig og vedlike-

holdsfritt 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 farge.

Stativets høyde:

Totallengden på stender for én høyde er 180 cm

hvorav min. 60 cm skal støpes ned.

Totallengden på stender for to høyder er 240 cm

hvorav min. 60 cm skal støpes ned.

Ytre kantmål tak:

Bredde 3 postkasser: 1153 mm

Bredde 4 postkasser: 1513 mm

Bredde 5 postkasser: 1873 mm

SAMLESTATIV

SAMLESTATIV FOR VILLA FORMFIN OG SOLID JUNIOR POSTKASSER
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SAMLESTATIV FOR POSTKASSERSOLID 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

10

Hovedbrosjyre med Kart2015.indd   11 03.03.16   10:04

VELG STØRRELSE! SOLID OG SOLID JUNIOR

Sandbergline SOLID 

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 Junior

Spare plass? Få de samme rene flatene som Solid 

postkasse i et mindre format: Solid Junior. Solid Junior 

har den samme, stabile designen som storebroren, og 

passer på samlestativet ‘Formfin’ på side 11. 

Både Solid og Solid Junior lagerføres i Polarhvit og  

Sort med børstet stål front.

Solid postkasser har trygge sylinderlåser med 3 nøkler 

som kan kopieres hos låsesmed ved behov. 

Solid

Bredde: 410 mm

Høyde:  395 mm

Dybde:  195 mm

Solid Junior

Bredde: 350 mm

Høyde: 330 mm

Dybde:  170 mm

SOLID 
for utendørs bruk
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Er det behov for god plass til avisen, er Solid løsningen.

Soild postkasser er et utmerket valg for samlet monte-

ring. 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 min. 60 cm skal støpes ned.

Totallengden på stender for to høyder er 240 cm

hvorav min. 60 cm skal støpes ned.

Ytre kantmål tak:

Bredde 3 postkasser: 1513 mm

Bredde 4 postkasser: 1873 mm

SAMLESTATIV FOR SOLID 

SOLID SAMLESTATIV
for postkasser
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TROFAST ADVANCE

• God plass til brev, aviser og pakker

• Elegant og tidløs design 

• Bruk brikker, adgangskort

•  Alltid nøkkel tilgjengelig – legg til 1 mobil per  

postkasse

• Galvanisert stål – tåler norsk klima

•  Miljøvennlig pulverlakk med varig kvalitet

Størrelse:

Bredde: 41 cm Høyde: 100 cm Dybde 30 cm, tar imot 

pakker inntil 35 x 15 cm . Vekt: 15 kg

Farger:

Lagerføres i fargen Sort , med mulighet for å bytte ut 

den sorte standardbølgen i lokket til andre lagerførte 

farger: Rød, blå,og metallisk sølv. Ønsket farge bestilles 

separat og kan skrus av og på fra bølgens underside.  

TROFAST ADVANCE



TROFAST ADVANCE

For flere hundre år tilbake, ble forseglede dokumenter 

og innbundne pakker brakt med stolthet på heste-

ryggen frem til destinasjonen. Innholdet ble ansett som 

høyst privat mellom avsender og mottaker, og det var 

prekært at sendingens forsegling forble ubrutt. Bud- og 

postruter ble i flere land ansett om en lukrativ inntekts-

kilde, og røvere lå stadig på lur for å overrumple 

budbringeren.

I vår tid har e-post og sosiale medier erstattet det 

håndskrevne, personlige brev. Vi betaler regninger i 

nettbanken, bestiller ofte på nett og gleder oss over å 

få varer hjem uten en slitsom handlerunde. Dog har 

listige ID-tyver har erstattet datidens landeveis-røvere. 

Postkasser uten lås kan overvåkes og sendinger kan 

fjernes fra postkassen, uten stor risiko for at ID-tyven 

oppdages. Men, det finnes en enkel løsning for å 

beholde både varer og privatliv. Postkasser med lås 

sørger for å gi en sikker oppbevaring av innholdet 

mellom levering og tømming, slik at du har kontroll  

over postkassen til enhver tid.

Netthandel bringer naturlig nok med seg ønsket om en 

stor nok postkasse til å ta imot de bestilte varene. Det er 

uten tvil en større glede å åpne sine egen kasse og ta 

opp pakken man har ventet på, enn å finne en beskjed 

om henting av sendingen på et felles mottak.

Vår romslige kasse Trofast Advance gir både i pose og 

sekk. Den er sikret med en moderne elektronisk lås, den 

kan ta imot brev og pakker, og den tar trygt vare på din 

post når du er bortreist. En ren nytelse i nåtidens travle 

hverdag!

TROFASTFRA HESTERYGG TIL ELEKTRONISK LÅS
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ALLUX DESIGN

STILFULL DESIGN TEGNET AV PRISVINNENDE ARKITEKTER
Vi forhandler danske Allux postkasser og stativ. Se utvalget på www.postkasse.no

Allux Grundform designserie; velg ditt uttrykk! 

Design: arkitekter Michael Stabell & Bent Ulrik Jensen 

Grundform Parcel. Grundform postkasser for brev.

Allux Bjørn brevpostkasse med 

bevegelses styrt LED lys.  

Design: arkitekt Christian Bjørn, 

Danmark
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Det føles godt å handle lokalt. 

Våre forhandlere er låsesmeder med 
godt lokalkjennskap, og de gir hyggelig 
hjelp med dokumentert fagkunnskap i 
ryggen.

Finn din forhandler på  
postkasse.no/forhandlere

Vi samarbeider med 
foreningen



Kristina Skamfer

Lurer du på noe? Vi hjelper deg!
Telefon: +47 45 86 59 35 • E-post: post@stansefabrikken.no

Trond BergstuenAndré Skjærstad Jørn Nygaard

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 postkasse
anlegg til boliger og forretningsbygg – 
godt kjent for vårt ypperlige servicenivå 
og leveringsdyktighet. Vi ønsker deg 
velkommen til våre nettsider for flere 
bilder og mer informasjon om våre 
postkasser. Der finner du også FDV 
dokumen tasjon, samt vår praktiske 
postkassevelger. Med postkasse
velgeren kan du enkelt lage ditt eget 
oppsett og få en PDF med ferdig skisse 
av anlegget. 

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


