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74 Renz

BASIC (A)
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

Standardbeklædningen BASIC (A) er 
overbevisende med sit kantede design 
og en gunstig pris. Den er udviklet til 
placering i regnbeskyttet område og fås i 
aluminium eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Prisbillig Renz-kvalitet
 + Tidløst, minimalistisk design
 + Beklædning udført i ét stykke

108/153Kassebredde +7 mm

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

ELOXAL

Eloxeret aluminium
(kun EV1)

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 162

Teknik fra s. 168
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Ill. 1 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (A) 3-sidet af rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende avisklap RSK, skråt indkast 
RS50, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt. Ill. 2 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (A) 4-sidet, standardbrevklap, akrylglasskilt, 
foliemærkning. Ill. 3 Vægmonteret anlæg med beklædning i specialkonstruktion BASIC 3-sidet (ved større anlæg med slebne hjørner, som her som 3-delt 
tætsiddende beklædning), standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak

Eksempler på anlæg i BASIC (A)-serien

1 2

3
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BASIC (B)
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

118,5/163,5Kassebredde +9

BASIC (B)
Regn-
beskyttelses-
tag

BASIC (B) er en funktionel beklædning til 
en fornuftig pris. Takket være udhænget på 
regnbeskyttelsestaget er posten optimalt 
beskyttet mod vådt vejr. Beklædningen fås i 
Galfan-stål, aluminium eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Prisbillig Renz-kvalitet
 + Tidløst, minimalistisk design
 + Med tagudhæng til beskyttelse 

mod regn

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

ELOXAL

Eloxeret aluminium

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 162

Teknik fra s. 168
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Ill. 1 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, plast-navneskilt, ekstra navneskilt. Reklamer - Nej Tak Ill. 2 Vægmonteret 
anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt. Ill. 3 Vægmonteret anlæg med beklædning 
BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, RSA1-dørtelefon og navneskilt.

Eksempler på anlæg i BASIC (B)-serien

2

1

3
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PRISMA
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

PRISMA-beklædningen er kendetegnet af 
luksuriøst design og optimal beskyttelse 
mod regn. Takket være den skrå tagform kan 
snavs ikke så let blive siddende og dermed 
undgås det f.eks., at papiraffald hænger 
fast. Fås i Galfan-stål eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Optimal beskyttelse mod regn
 + Selvrensende tagform
 + Beskyttelse mod aflejringer takket være 

skråt tag

120/165

155/200Kassebredde +118/138

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 162

Teknik fra s. 169
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Eksempler på anlæg i PRISMA-serien

Ill. 1 Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning i rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt. Ill. 2 Vægmonteret 
anlæg med PRISMA-beklædning, standardbrevklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak Ill. 3 Vægmonteret anlæg med 
PRISMA-beklædning i rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt. Ill. 4 Vægmonteret anlæg med 
PRISMA-beklædning i rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende avisklap RSK, RSA1-dørtelefon og navneskilt, foliemærkning. 

2

4

3

1
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QUADRA
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

Kvalitetsbeklædningen QUADRA byder på 
moderne design. Den er ideel til udendørs 
anvendelse pga. den integrerede regnafviser. 
Den 3- eller 4-sidede beklædning, der 
kan bestilles, produceres i omløbende 
aluminiumsprofil, som kan leveres enten 
med farvet pulverlakering eller eloxeret. 

Overblik over produktets kendetegn:

 + Integreret regnafviser
 + Designudvalg: Fås som 3- eller 

4-sidet beklædning
 + Præget skyggefuge

18

106 / 151
Kassebredde +36 

ELOXAL

Eloxeret aluminiumPulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederSamtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 162

Teknik fra s. 169

4-sidet beklædning
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Ill. 1 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning 4-sidet, informationsdisplay, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-dørtelefon og 
navneskilt, infomodul. Ill. 2 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning 4-sidet, standardavisklap, skråt indkast RS50, RSA2-dørtelefon, indgravering 
i farvet design. Ill. 3 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning 3-sidet, standardbrevklap, plast-navneskilt.

Eksempler på anlæg i QUADRA-serien

106 / 151
Kassebredde +36 

1 2

3 3-sidet 
beklædning
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Kassebredde +58 mm 125/170

29

RS2000
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

RS2000 er en yderst stabil beklædning 
med et imødekommende, rundt design. 
Det robuste, omløbende aluminiumsprofil 
leveres med farvet pulverlakering eller 
eloxeret. Efter ønske kan der også leveres 
en regnafviser.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Afrundet design
 + Stabilt, selvbærende aluminiumsprofil
 + Meget robust kvalitet

ELOXAL

Eloxeret aluminiumPulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederSamtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 162

Teknik fra s. 169
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1

3 4

2

Ill. 1 Vægmonteret anlæg med RS2000-beklædning, standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt. Ill. 2 Vægmonteret anlæg med 
RS2000-beklædning, standardavisklap, skråt indkast RS50, RSA1-dørtelefon og navneskilt, indgravering i farvet design. Ill. 3 Vægmonteret anlæg med 
RS2000-beklædning, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, belysningskasse, gennemgravering 
planforsænket støbt med LED-belysning. Ill. 4 Vægmonteret anlæg med RS2000-beklædning, standardavisklap, RSA1-dørtelefon.

Eksempler på anlæg i RS2000-serien
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TETRO
fladt tag
(til områder 

beskyttet modregn)

Nyhed

TETRO
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

102/145

26

Kassebredde +62 mm 118/163

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

De lige linjer og et moderne look taler 
for TETRO-beklædningen. Der fås to 
tagformer: Det lige tag med udhæng til 
optimal beskyttelse mod regn, i hvilken 
der kan integreres en LED-lampe og det 
flade tag. TETRO leveres i pulverlakeret 
Galfan-stål eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Moderne design med lige linjer
 + LED-belysning kan integreres
 + Leveres med to tagudformninger

TETRO
lige
tag med
overdækning

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 162

Teknik fra s. 169

104/149

4

102/145

Kassebredde +58 mm



Renz 85  

Væ
g-

m
on

te
ri

ng

Ill. 1 Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning af rustfrist stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende avisklap RSK, skråt indkast RS50, RSA2-navneskilt, 
ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak Ill. 2 Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning, Renz-pakkepostkasse-kombi med mekanisk lås, standardavisklap, 
skråt indkast RS50, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt, foliemærkning. Ill. 3 Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning med fladt tag af rustfrist 
stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende avisklap RSK, skråt indkast RS50, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, 
indgravering i farvet design.

Eksempler på anlæg i TETRO-serien

1

2 3
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RENZ PLAN
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

Lige linjer, men alligevel bløde detaljer: Dét er RENZ 
PLAN-generationen. Takket være det minimalistiske 
design med den helt plane overflade og brevklappens 
lige linjer opnås der førsteklasses design. Desuden 
overbeviser denne særlige postkasseserie med perfekt 
teknik og frem for alt sin unikke kvalitet. Fås i Galfan-
stål i ønsket farve eller i rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Absolut planforsænket design
 + Justerbart indkastsystem med 

indkast, der kan sikres
 + Stort brevindkast
 + Støjdæmpet brevklap
 + RSA2-navneskilt som serieudstyr
 + Valgfrit lågehængsel (vippe- eller svinglåge)

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 200

Teknik fra s. 201

Kassebredde +11 162
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Ill. 1 RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg, støjdæmpet brevklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, LED-lampe 
Vario, indgravering i farvet design. Ill. 2 RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg af rustfrit stål V4A, støjdæmpet brevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon 
og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak Ill. 3 RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg, støjdæmpet brevklap, tale-/dørtelefon som 
specialløsning, gennemgravering planforsænket støbt med LED-belysning, anordning til kameramodul på stedet. 

Eksempler på anlæg i RENZ PLAN

1

2

3



Vægmonterede postkasser | Stående kasser
RENZ PLAN
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Eksempler på anlæg i RENZ PLAN

Ill. 1 RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg, støjdæmpet brevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon og navneskilt.

1
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RENZ PLAN S
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

Kassebredde +7 162

Præcision i massiv konstruktion: Det beskriver meget 
rammende den eksklusive serie RENZ PLAN S. Ud over 
det plane design med helt nøjagtige kanter giver de små 
spalteafstande og den særligt massive materialekvalitet 
i rustfrit stål V4A et godt indtryk.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Præcis forarbejdning
 + Absolut planforsænket design
 + Særligt kraftigt materiale
 + Justerbart indkastsystem med 

indkast, der kan sikres
 + Stort brevindkast
 + Støjdæmpet brevklap
 + RSA2-navneskilt som serieudstyr
 + Vippelåge med åbningsbegrænser
 + Installationskasse med skjult lås
 + Udmærket med prisen German Design Award

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 202

Teknik fra s. 203
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Ill. 1 RENZ PLAN S vægmonteret postkasseanlæg, installationskasse med skjult låsesystem, støjdæmpet brevklap med pakning mod trækvind, 
RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak Ill. 2 RENZ PLAN S vægmonteret postkasseanlæg, installationskasse med skjult 
låsesystem, støjdæmpet brevklap med pakning mod trækvind, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak

Eksempler på anlæg i RENZ PLAN S

1

2
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Vægmonterede postkasser | Stående kasser
RENZ PLAN S
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Eksempler på anlæg i RENZ PLAN S

Ill. 1 RENZ PLAN S vægmonteret anlæg af rustfrit stål V4A, Renz-pakkepostkasse med mekanisk lås, installationskasse med skjult låsesystem, RSA2-dørtelefon 
og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, LED-lampe Vario.

1
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SPECIALLØSNINGER
Vægmonterede postkasser | Stående kasser

Forespørgsel Tilbud Slutprodukt

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

ELOXAL

Eloxeret aluminium

Individuelle postkasseanlæg, der svarer til behovet, og som kan tilpasses nøjagtig til de givne forhold på stedet. 
Vi rådgiver ved stedet og udregner tilbud med detaljerede tegninger.

374

370 22

50

Indkast
335 x 50

Monteret på væg 

Halvrundt tag

Halvrund bund
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Ill. 1 Vægmonteret specialanlæg, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, akrylglasskilt med foliemærkning, anordning til moduler på 
stedet, skjult LED-belysning. Ill. 2 Vægmonteret specialanlæg med tætsiddende beklædning af rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende avisklap 
RSK, skråt indkast RS50, LED-belysning bag ved akrylglas med foliemærkning. Ill. 3 Vægmonteret specialanlæg med Atmos LED-lampe til stemningsfyldt 
bagvedliggende belysning, ramme som specialkonstruktion, RSA2-dørtelefon og navneskilt.

Eksempler på anlæg med specialløsninger

1 2

3
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VÆGMONTERING
LIGGENDE POSTKASSER
OVERSIGT OVER PRODUKTLINJER

TETRO

110

RS4000/RS4100

108

BASIC (A) + (B)

100+102

QUADRA

106

PRISMA

104

CLASSIC
Solid udførelse og velkendte 
funktioner til bedst mulig pris

EXCLUSIVE
Kvalitet og moderne teknik

med stort udvalg af modeller
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Specialløsninger

116

Kufferthjørnebeklædning

114

RENZ PLAN

112

PREMIUM
Mindre design og kvalitetsmæssige detaljer

i den avancerede ende

INDIVIDUAL
Kundespecifikke løsninger 

med unikke features
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278/393Kassebredde +7 

BASIC (A)
Vægmontering | Liggende kasser

Standardbeklædningen BASIC (A) er 
overbevisende med sit kantede design 
og en gunstig pris. Den er udviklet til 
placering i regnbeskyttet område og fås i 
aluminium eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Prisbillig Renz-kvalitet
 + Tidløst, minimalistisk design
 + Beklædning udført i ét stykke

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

ELOXAL

Eloxeret aluminium
(kun EV1)

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 176

Teknik fra s. 183
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1 2

3 4

Ill. 1 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (A) 3-sidet, standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt. Ill. 2 Vægmonteret anlæg 
med beklædning BASIC (A) 3-sidet i specialkonstruktion (ved større anlæg med slebne kanter, som her som 3-delt tætsiddende beklædning), depotfag, 
Renz-pakkepostkasse med mekanisk lås, standardbrevklap, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, belysningskasse, gennemgravering 
planforsænket støbt med LED-belysning. Ill. 3 Fritstående anlæg med beklædning BASIC (A) på 3 sider af rustfrit stål V4A, firkantrørstandere 80 x 40 mm 
til støbning, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-dørtelefon og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak Ill. 4 Vægmonteret anlæg 
med beklædning BASIC (A) 3-sidet, standardbrevklap, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak, anordning til kode- og fingerprint-modul 
på stedet.

Eksempler på anlæg i BASIC (A)-serien



100 Renz

BASIC (B)
Vægmontering | Liggende kasser

288,5/403,5Kassebredde +9 

BASIC (B)
Regn-
beskyttelses-
tag

BASIC (B) er en funktionel beklædning til 
en fornuftig pris. Takket være udhænget på 
regnbeskyttelsestaget er posten optimalt 
beskyttet mod vådt vejr. Beklædningen fås 
i stål, aluminium eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Prisbillig Renz-kvalitet
 + Tidløst, minimalistisk design
 + Med tagudhæng til beskyttelse 

mod regn

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

Valgmuligheder
0

Rustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

ELOXAL

Eloxeret aluminium

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 176

Teknik fra s. 183



Renz 101  

Væ
g-

m
on

te
ri

ng

Ill. 1 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon i blokkonstruktion og navneskilt, ekstra 
navneskilt: Reklamer - Nej Tak, LED-lampe Vario. Ill. 2 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, standardbrevklap, RSA2-dørtelefon 
og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej Tak Ill. 3 Vægmonteret anlæg med beklædning BASIC (B) 3-sidet, rustfrit stål V4A, RSK-brevklap, 
RSA2-navneskilt 

Eksempler på anlæg i BASIC (B)-serien

1 2

3
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PRISMA
Vægmontering | Liggende kasser

Kassebredde +192 /240 325 /440

290 / 405

PRISMA-beklædningen er kendetegnet af 
luksuriøst design og optimal beskyttelse 
mod regn. Takket være den skrå tagform 
kan snavs ikke så let blive siddende og 
dermed undgås det f.eks., at papiraffald 
hænger fast.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Optimal beskyttelse mod regn
 + Selvrensende tagform
 + Beskyttelse mod aflejringer takket være 

skråt tag

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 176

Teknik fra s. 185
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Ill. 1 Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning, standardbrevklap, RSA2-kompakt-dørtelefon i blokkonstruktion og navneskilt, ekstra navneskilt: 
Reklamer - Nej Tak Ill. 2 Vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning i rustfrit stål V4A, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, 
foliemærkning. Ill. 3 vægmonteret anlæg med PRISMA-beklædning, depotkasse med drejelås, standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og 
navneskilt i Schweizer Version.

Eksempler på anlæg i PRISMA-serien

1

3

2
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QUADRA
Vægmontering | Liggende kasser

18

286 / 401Kassebredde +36

Kvalitetsbeklædningen QUADRA byder 
på moderne, firkantet design. Da den 
er udstyret med den integrerede regn-
afviser er den ideelt egnet til udendørs 
anvendelse. Beklædningen produceres af 
en omsluttende, pulverlakeret aluminium-
ramme og en passende afdæknings plade

Overblik over produktets kendetegn:

 + Moderne design 
 + Integreret regnafviser
 + Præget skyggefuge

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederSamtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 176

Teknik fra s. 184
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Ill. 1 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning, standardbrevklap, RSA1-talefelt, plast-ringemodul og navneskilt, ekstra navneskilt: Reklamer - Nej 
Tak Ill. 2 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning, standardbrevklap, navneskilt i plast. Ill. 3 Vægmonteret anlæg med QUADRA-beklædning, 
standardbrevklap, navneskilt i plast.

Eksempler på anlæg i QUADRA-serien

2 3

1
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RS4000/RS4100
Vægmontering | Liggende kasser

Kassenbredde +58 330 / 445

58 58

29

297/412Kassebredde +58

RS4000 er en yderst stabil beklædning 
med et imødekommende, rundt design. 
Det robuste, omsluttende aluminiumsprofil 
leveres med farvet pulverlakering eller 
eloxeret. Efter ønske kan der også leveres 
en regnafviser. Beklædningen RS4100 er 
noget tykkere og derfor også mere velegnet 
til større anlæg.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Afrundet design
 + Beklædningsplade i ét stykke bøjet med 

hjørneelementer af trykstøbt zink.
 + Fås i to tykkelser

ELOXAL

Eloxeret aluminiumPulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederSamtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 176

Teknik fra s. 185

RS4000 RS4100RS4000
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Ill. 1 Vægmonteret anlæg med RS4000-beklædning, informationsdisplay, støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt: 
Reklamer - Nej Tak, indgravering i farvet design. Ill. 2 Vægmonteret anlæg med RS4100-beklædning, informationsdisplay, standardbrevklap, standardavisklap, 
RSA1-navneskilt, belysningskasse, gennemgravering planforsænket støbt med LED-belysning, indgravering i farvet design. Ill. 3 Vægmonteret anlæg med 
RS4000-beklædning, standardbrevklap, standardavisklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt, anordning til kameramodul på stedet, indgravering i farvet design 
på brevklappen.

Eksempler på anlæg RS4000/RS4100

1

3

2
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TETRO
Vægmontering | Liggende kasser

Kassebredde +62 274/389

271/386

326

288/403

271/386

Kassebredde +58 274/389

271/386

4

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

De lige linjer og et moderne look taler 
for TETRO-beklædningen. Der fås 2 typer 
tagformer: Det lige tag med udhæng til 
optimal beskyttelse mod regn, i hvilken der 
kan integreres en LED-lampe og det flade 
tag. TETRO fås i pulverlakeret Galfan-stål 
eller rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Moderne design med lige linjer
 + LED-belysning kan integreres
 + Leveres med to tagudformninger

TETRO
fladt tag
(til områder 

beskyttet modregn)

TETRO
lige
tag med
overdækning

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 176

Teknik fra s. 184

Nyhed
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Ill. 1 Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning med lige tag i rustfrit stål V4A, i tagudhænget integreret LED-lampe, støjdæmpet og vandafvisende 
brevklap RSK, RSA2-navneskilt, ekstra navneskilt. Ill. 2 Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning med lige tag, standardbrevklap, plast-navneskilt, 
indgravering i farvet design. Ill. 3 Vægmonteret anlæg med TETRO-beklædning som fladt tag, standardbrevklap, navneskilt i plast. Ill. 4 Vægmonteret 
anlæg med TETRO-beklædning med lige tag, standardbrevklap, standardavisklap, RSA2-dørtelefon og navneskilt.

Eksempler på anlæg i TETRO-serien

1 2

3 4
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NY
 RENZ PLAN

Vægmontering | Liggende kasser

Lige linjer, men alligevel bløde detaljer: Dét er RENZ 
PLAN-generationen. Takket være det minimalistiske 
design med den helt plane overflade og brevklappens 
lige linjer opnås der førsteklasses design. Desuden 
overbeviser denne særlige postkasseserie med perfekt 
teknik og frem for alt sin unikke kvalitet. Fås i Galfan-
stål i ønsket farve og i rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Absolut planforsænket design
 + Støjdæmpet brevklap
 + RSA2-navneskilt som serieudstyr
 + Mekanisme til synkron opklapning
 + 2-punktslås ved 165 mm høje kasser

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

Nr.00-0-00000

Postkasser fra s. 204
Teknik fra s. 205

Kassebredde +11  302/402

Fås fra 3. kvartal 2015
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Eksempler på anlæg i RENZ PLAN

Mekanisme til synkron opklapning ved 165 mm høje kasser

Når lågen åbnes svinger 
brevklappen synkront 
op. Dermed åbnes hele 
kassen, så det er nemt 
at tage posten ud.

Set fra siden

Ill. 1 RENZ PLAN vægmonteret postkasseanlæg af rustfrit stål V4A, støjdæmpet brevklap,dør og brevklap med synkron opklapningsmekanisme, 
RSA2-dørtelefon og -navneskilt, pakkepostkasse med elektronisk lås med styring til flerfamiliehus.

1
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HJØRNEBEKLÆDNING
Vægmontering | Liggende kasser

ValgmulighederRustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 

273/388Kassebredde + 80

Nr.00-0-00000
Postkasser fra s. 176

Teknik fra s. 186

Hjørnebeklædningen, der har været kendt i 
årtier, står for lang holdbarhed. Den yderst 
kraftige, meget robust kvalitet er lavet af 
2 mm tykt materiale og er svejset sømløst 
og slebet. Der kan leveres både runde og 
kantede dessiner. Der kan vælges mellem 
materialerne stål og rustfrit stål V4A.

Overblik over produktets kendetegn:

 + Yderst kraftig og robust kvalitet
 + Udført med sømløs svejsning
 + Massivt 2 mm materiale
 + Fås i forskellige dessiner

Firkantet design

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver
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Eksempler på anlæg med hjørnebeklædning

273/388Kassebredde +152

Rundt design

Ill. 1 Vægmonteret specialanlæg med kantet hjørnebeklædning af rustfrit stål V4A (kraftig udførelse, 2 mm godstykkelse, sømløst svejset og slebet), 
støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA2-navneskilt, gennemgravering planforsænket støbt med LED-belysning. Ill. 2 Vægmonteret 
hjørnebeklædning af rustfrit stål V4A (kraftig udførelse, 2 mm godstykkelse, sømløst svejset og slebet), støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, RSA1-
dørtelefon og navneskilt, gennemgravering planforsænket støbt med LED-belysning.

1

2
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SPECIALLØSNINGER
Vægmontering | Liggende kasser

Forespørgsel Tilbud Slutprodukt

Pulverlakering i 
over 200 RAL-farver

Valgmuligheder
se side 420

Rustfrit stål V4A Samtaleanlæg/
dørtelefoner 
se side 396

ELOXAL

Eloxeret aluminium

Postkasse:
1x 2 modtagere
2x 8 modtagere
2x 12 modtagere
Samlet ca. 500 x 1100 x 385 mm

Monteret på væg
509

11
06

,7
5

11
00

500

Lås med 
2 nøgler

Lås med 
8 nøgler

Lås med 
8 nøgler

Lås med 
12 nøgler

Lås med 
12 nøgler

403,50

385

503

Individuelle postkasseanlæg, der svarer til behovet, og som kan tilpasses nøjagtig til de givne forhold på stedet. 
Vi rådgiver ved stedet og udregner tilbud med detaljerede tegninger.
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Ill. 1 Vægmonteret specialanlæg med kantet kufferthjørnebeklædning i rustfrit stål V4A (kraftig udførelse 2 mm godstykkelse, sømløst svejset og 
slebet), støjdæmpet og vandafvisende brevklap RSK, skråt indkast RS50, RSA2-dørtelefon og navneskilt, skilt i hærdet glas med foliemærkning, 
LED-belysning. Ill. 2 Vægmonteret specialanlæg med BASIC-beklædning og tagtype 12 (se side 429), RSA1-navneskilte, indgraveringer, specialkasse 
med adgang for brandværnet.

Eksempler på anlæg med specialløsninger

1

2


