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GODT FØRSTEINNTRYKK - TRYGG OPPBEVARING
Postkassen er noe av det første man passerer på
vei inn til en bolig og den er en del av områdets
førsteinntrykk. Postkassen skal også fungere som
et trygt og funksjonelt oppbevaringssted - et
skikkelig postkasseanlegg er viktig for å verne
om den private post.
Stansefabrikkens systempostkasser anbefales av
Posten, og postkassen Robust er Norges desidert
mest brukte systempostkasse for innendørs bruk.
Vi driver egne produksjonsenheter og har utviklet
våre postkasser i takt med krav fra Posten og behov
hos brukerne. Resultatet er et utvalg av trygge
postkasser i en solid og varig kvalitet, til innendørs
og utendørs montering.

Som eneforhandler av Allux postkasser kan vi også
levere villapostkasser og stativ i moderne, dansk
design. Flere av disse postkassene utmerker seg ved
samlet oppsett. Vi har et værbestandig samlestativ
som er tilpasset våre postkasser for en enkel
montering - stativet tilfredsstiller selvsagt Postens
krav til samlestativ for postkasser.
Vi har mange års erfaring med postkasser og kan gi
gode råd og hyggelig veiledning !

VELKOMMEN TIL STANSEFABRIKKEN

SANDBERGLINE POSTKASSER

Sandbergline ROBUST
Robust er Norges desidert mest benyttede postkasse i
blokker og bygårder.
Produsert i stål, for innendørs montering. Standard
farge er lys grå RAL 9002, kan leveres i andre farger
mot et pristillegg. Lagerføres også i børstet rustfritt stål.
Tilgjengelig med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.
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Sandbergline ELITE
Elite leveres i en tofarget løsning som standard, hvor
ramme er lys grå RAL 9002 og dører i mellomgrå RAL
7045. Kassene kan også leveres i andre farger mot et
pristillegg. Produsert i stål, for innendørs montering.
Tilgjengelig med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.
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Sandbergline KOMPAKT
Kompakt tilvirkes i dobbel og enkel-rads utførelse, for
innendørs montering.
Standard farge er hvit RAL 9010. Kan også leveres i
andre farger mot et pristillegg. Produsert i stål.

TYPE D

TYPE E

Tilgjengelig med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.
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Sandbergline TRYGG
En allsidig postkasseløsning, hvor konstruksjon er
basert på mer enn 30 års erfaring med postkasser i
Norge. Trygg har en robust og kraftig konstruksjon, for
utendørs bruk. Standard farge er lys grå RAL 9002. Kan
også leveres i andre farger mot et pristillegg.
25 mm brevinnkast.
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Sandbergline FORMFIN
Formfin er en ny, spennende postkasse med et flott
design, som leveres både med og uten sylinderlås.
Sylinderlåsen sitter godt beskyttet under det ytre
lokket, en løsning som forhindrer at låsen fryser til.
Kassens design fremheves betydelig når det monteres
flere kasser ved siden av hverandre. Formfin leveres
med kondensrist som standard. Dette bidrar til at post
og aviser ikke blir fuktig selv når det oppstår kondens.
Kassene leveres i standard fargene hvit RAL 9010 og
grå RAL 7024, begge med innvendig lokk i fargen RAL
7045. Kassene kan også leveres i andre farger mot et
pristillegg.
Bredde: 310 mm. Høyde: 425 mm. Dybde: 170 mm.

Sandbergline SOLID
Solid er utformet med et klassisk design hvor rette
flater er hovedtema. Nettopp dette gjør den velegnet for samlet montering, med flere kasser på
en rekke. Solid har brevinnkast på ca 35 mm.
Solid er låsbar og er produsert i varmgalvanisert stål,
og det sikrer en postkasse som er slitesterk, tåler det
norske klima og har lang levetid.
Postkassene lagerføres i farge RAL9010 (polarhvit)
og i RAL9005 (sort) med front og innkastluke i børstet
rustfritt stål.
Bredde: 410 mm. Høyde: 395 mm. Dybde: 195 mm.

Sandbergline TROFAST
Trofast er en elegant søylepostkasse som virkelig
blir lagt merke til. Flott design og upåklagelig funksjonalitet, kjennetegner Trofast. Denne postkassen
har plass til store mengder post, da kassen er utstyrt
med en løs hylle. Når denne fjernes vil posten falle
lenger ned i kassen, og den tilgjengelige plass økes
betraktelig.
Trofast er produsert i varmgalvanisert stål og pulverlakkert. Våre standard farger er svart RAL 9005 og
grafittgrå RAL 7024, begge med en fin struktur i overflaten.
Trofast leveres med en ordentlig sylinderlås og 3
nøkler. Kassen er beregnet for montering på støpt
fundament eller gulv.
Bredde: 380 mm. Høyde: 1206 mm. Dybde: 343 mm.
Brevinnkast: 25 x 235 mm

SAMLESTATIV FOR POSTKASSER

SAMLESTATIV FOR FORMFIN / ALLUX POSTKASSER
Vårt samlestativ er modulbasert med grunnmoduler
og påbygningsmoduler med bredde for tre, fire
og fem postkasser og i opptil to høyder. Den kan
derfor tilpasses fra tre postkasser og oppover til
ønsket antall.
Stativet leveres med ferdig gjengede skruehull
tilpasset vår egen Formfin postlasse, i tillegg kan
den brukes til Postens postkasse og et stort utvalg
av Allux postkasser med bredde inntil 350mm.
Samlestativet er enkel å sette sammen og er designet
for nedgraving/støping i grunnen og leveres komplett
med tak. Når stativet er montert kan postkassene
enkelt festes på. Den er laget for norske forhold 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 60 cm skal støpes ned.
Totallengden på stender for to høyder er 240 cm
hvorav 60 cm skal støpes ned.

SAMLESTATIV FOR TRYGG
Vårt samlestativ for Trygg postkasser er modulbasert,
med bredde for tre, fire og fem-roms postkasser og i
opptil to høyder. Den kan derfor tilpasses fra tre postkasser og oppover til ønsket antall.
Samlestativet er enkel å sette sammen, er designet for
nedgraving og støping i grunnen, og leveres komplett
med tak. Når stativet er montert kan postkassene
enkelt henges på. Den er laget for norske forhold
med en sterk konstruksjon i galvanisert stål som er
pulverlakkert i en mørk grå RAL 7024.

Stativets høyde:
Totallengden på stender for én høyde er 160 cm
hvorav 60 cm skal støpes ned.
Totallengden på stender for to høyder er 220 cm
hvorav 60 cm skal støpes ned.

POSTKASSER FOR UTENDØRS BRUK
ALLUX DESIGN POSTKASSER

Allux GRUNDFORM

Allux GRUNDFORM PARCEL

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

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 lås i den store døren.
Design: Michael Stabell & Bent Ulrik Jensen

m/6-stifts Ruko sylinderlås

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

Allux

Allux 8900

NYHET
Allux HOLSCHER
Trygg oppbevaring i rene linjer kjennetegner denne solide postkassen som er
fremstilt i 1,5mm galvanisert stål.
Sider og kanter er slipt og avrundet, den
har en kraftig luke med stopp og leveres
montert med 6-stifts Ruko lås. En meget robust
og romslig postkasse med en vekt på 10,7kg.
Designet av prisvinnende Knud Holscher.
Innkast: B315 x H 37 mm. Bredde: 370 mm.
Høyde: 480 mm. Dybde: 170 mm.

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

Allux ELLIPSE m/ Ruko sylinderlås
Allux Ellipse er en veldesignet postkasse som utstråler
eleganse og kvalitet. Den setter prikken over i’en på
enhver 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
Rukolås.
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 5000/6000
Allux 5000, samt den større utgaven Allux 6000, er i en
tiltalende, enkel design. Dette er en robust og romslig
postkasse som er fremstilt av 1mm galvaniserte stålplater.
Leveres med fjærbelastet luke for mykere lukking, og
sylinderlås 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.

Allux 9000
Allux 9000 er en varmgalvanisert postkasse i en
ekstra solid utførelse.
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 7000
Allux 7000 er en av våre nyere postkasser. Den er
gjennomført i rene linjer, og har et tiltrekkende design.
Allux 7000 er en stor postkasse, hvor det er god plass
til den mengden post som vi mottar.
Postkassen er 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.
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 er en vellykket designpostkasse,
produsert i 1mm kraftig galvanisert stålplate.
Dette er en postkasse som virkelig holder i mange år.
Allux 3000 leveres som standard med Rukolås.
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

POSTKASSER FOR BREV OG PAKKER

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.

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 lås
og lagerføres i fargene svart, og galvanisert stål.
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.

Allux
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 lås,
og lagerføres i fargene hvit, sort og galvanisert.
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 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 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 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.

STATIV FOR ALLUX POSTKASSER
Stativ ALLUX 1001
Allux 1001 er tilpasset samtlige Allux kasser.
Allux 1001 er beregnet for nedgraving,
med eller uten støp, i bakken.
Stativene finnes i mange kombinasjoner av lakkert,
rustfritt, galvanisert og kobber overflate.
Lagerføres i galvanisert hel, sortlakkert og sort med
rustfri front.

Stativ ALLUX 1003
Allux 1003 er tilpasset samtlige Allux kasser.
Allux 1003 er beregnet for nedgraving,
med eller uten støp, i bakken.
Allux 1003 lagerføres i overflatefargene galvanisert
og sort.

Stativ ALLUX 1005
Allux 1005 er tilpasset samtlige Allux kasser.
Allux 1005 er beregnet for nedgraving,
med eller uten støp, i bakken.
Allux 1005 lagerføres med overflate lakkert i sort og
galvanisert.

Stativ ALLUX 1007
Allux 1007 er tilpasset samtlige Allux kasser.
Allux 1007 er beregnet for nedgraving,
med eller uten støp, i bakken.
Allux 1007 lagerføres i overflatefargene galvanisert,
hvit og sort.

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

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

POST IN
Post In er designet med særlig vekt på å lette
rutinene i en travel hverdag og er en verdifull hjelp til
alle som vil slippe å sjekke postkassen i tide og utide.
I postkassen festes en senderenhet til innsiden av
lokket med medfølgende sterk dobbeltsidig tape.
Når posten legges i kassen, beveger lokket seg og
det sendes et signal til mottakerenheten innendørs.
Mottakeren registrerer signalet og blinker kraftig
grønt. Blinkene fortsetter inntil lampen/knappen
trykkes ned og enheten re-settes til klar tilstand.
Batterier medfølger.

Stansefabrikken Products AS
Telefon: +47 45 86 59 35
Telefax: +47 67 11 34 51
E-post: post@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no

STANSEFABRIKKEN PRODUCTS - litt foran!
Stansefabrikken Products er Norges ledende
leverandør av postkasser til bolig og næringsbygg.
Våre serviceinnstilte medarbeidere hjelper deg frem til
et riktig postkassevalg, og gir deg en god opplevelse
av service, effektivitet og kvalitet.
Vi ønsker å møte folkets kvalitetsbevissthet og ønske
om valgfrihet når de skal kjøpe postkasser.
Det har vært vårt utgangspunkt når vi har utviklet vårt
produktspekter.

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

Produsert av: Fredrikstad Medie Verksted

– VARIG KVALITET
– RASK LEVERING
– KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

