EP CUSTOM
– Postkasser til alle ønsker og behov

Himmelev Have, Roskilde
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EP CUSTOM
Mulighederne er uendelige med EP Custom postkasser. Produktprogrammet
er fleksibelt opbygget, så der findes mange muligheder i form af postkassemodeller, placeringsmuligheder og udseende. Det er dermed nemt at tilpasse
løsninger til individuelle behov og ønsker.
Til de forskellige placeringsmuligheder og postkassemodeller, kan der vælges
mange forskellige beklædninger, som passer præcist til det udtryk, man vil
opnå.
For at skabe den løsning, der passer bedst til bygningen og dens omgivelser,
er der valgfrihed mellem forskellige navneskilte, ringetryk, belysning, skiltning –
i form af gravering og materialer udformet i den passende størrelse.
Materialevalg og detaljer er i særklasse, og de færdige produkter leveres med
en høj håndværksmæssig finish. Producenten arbejder efter høje kvalitetsstandarder og der føres en løbende kvalitetskontrol, som sikrer, at produkterne
lever op til de foreskrevne kvalitetskrav.
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EP CUSTOM – fra idé til virkelighed
EN POSTKASSE LØSNING DER PASSER
TIL BYGNINGENS UDTRYK OG HISTORIE
Med EP Customs fleksible produktprogram er det muligt at
skræddersy og designe postkasseløsninger, som passer
præcis til bygningens udtryk og historie.
Vi laver produktionstegninger efter skitser og udarbejder også
3D tegninger. Produktionstegningen viser de præcise mål på
det endelig anlæg og 3D tegningen viser anlæggets dimensioner fra et realistisk perspektiv med de valgte farver og beklædninger. Det er muligt at skabe et naturtro billede af, hvordan
postkasseanlægget kommer til at se ud og udformer sig.

Det er nemt at få designet et postkasseanlæg, som er tilpasset et indgangsparti både inden- og udendørs. Der er ikke kun
fri valgmulighed mellem placeringsmulighederne og postkassemodellerne, der kan også frit vælges mellem farver, gravering,
ringetryk, sidebeklædning og andre detaljer, som gør postkasseanlægget unikt til det specifikke projekt.
Vi arbejder på at udvikle ideer, visioner og samarbejder med
kunden til projektet afsluttes med levering og eventuel opsætning på adressen.

4 MONTAGEMULIGHEDER
Montér postkasseanlægget enten som
vægmonteret, dørblænde, planforsænket
eller på stander

RAL-FARVER
Vælg standardfarver eller få postkasseanlægget leveret i en valgfri RAL-farve

DEN EKSKLUSIVE LØSNING
Få et elegant og skræddersyet postkasseanlæg, der er tilpasset arkitekturen

Thurøhus, Frederiksberg
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VI PRODUCERER POSTKASSER
EFTER ØNSKET DESIGN
3D tegning

Håndskitse

Endeligt resultat

Få visualise
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Himmelev Have, Roskilde
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EP CUSTOM Vægmonteret
Et væghængt postkasseanlæg
Vægmontering er en nem og økonomisk montageform.
Installationen er simpel og hurtig, hvilket gør opsætningen billigere. Et vægmonteret postkasseanlæg kan
opsættes på en indendørs eller udendørs væg, således
at det bliver en del af arkitekturen.
Væghængte postkasseanlæg afsluttes altid med en flot
sidebeklædning, som vælges efter ønske. En af mulighederne med sidebeklædning er f.eks. montering af
et skråt tag, så folk ikke efterlader reklamer, aviser og
lignende ovenpå postkasseanlægget.

Solgaven, Valby

Handelsbanken Aalborg
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Plejecentret Hørgaarden II

Plejecentret Hørgaarden III

7

EP CUSTOM Dørblænde
Et tosidet postkasseanlæg

Houlkærvænget, Viborg

Med et dørblændeanlæg er det muligt at integrere anlægget i indgangspartiet. Postbuddet behøver ingen nøgle
for at aflevere posten og beboere kan nemt hente posten
indendørs. Dørblænden er altid specialdesignet efter mål,
så den passer perfekt i indgangspartiet i højde, bredde og
dybde. Den enkelte postkasse er tydeligt markeret med et
navneskilt. For at minimere støj og kulde kan dørblænden
monteres med eller uden isolering.
Selve postkasserne er placeret indenfor og tømmes indefra. Det har den fordel, at de er godt beskyttet mod tyveri
og hærværk, og beboerne kan hente posten i tørvejr.

Carl Nielsens Kvarter, Odense
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Carl Nielsens Kvarter, Odense
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EP CUSTOM Stander
Et fritstående postkasseanlæg

Både liggende og opretstående postkasser kan benyttes
i et standeranlæg. Standeren kan leveres med fodplader,
så de kan skrues fast til gulv eller monteres med standerstykker til betonfæste, som især bruges til udendørs
brug.

Teglholm Havnepark, København SV

Et fritstående postkasseanlæg på stander skaber nye
placeringsmuligheder. Montage af en postkassestander
er ikke afhængig af væggen eller murens struktur for at
passe ind. Postkasseanlægget kan placeres centralt og
hensynsfuldt for beboerne og kan designes individuelt i
tråd med bygningens arkitektur.

Hempel Kollegiet, Lyngby
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Kromagrafen, København
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EP CUSTOM Planforsænket
Et indmuret postkasseanlæg
Et planforsænket postkasseanlæg skaber en flot helhed,
hvor anlægget er indmuret og flugter med væggen.
Kantprofiler skaber et færdigt resultat, hvor hele hullet til
væggen bliver lukket pænt til med en ramme. I en bygning
kan man spare plads ved at placere det meste af postkassen i muren, så det kun er fronten og brevklappen, som er
synlig og tilgængelig udadtil. På den måde beskyttes postkassen bag muren og risikoen for hærværk minimeres.
Et postkasseanlæg til planforsænkning er en god løsning
til boligejendomme med små opgange, der ved brug af
andre løsninger vil have svært ved at opfylde bygningsreglementets krav til de rette adgangsforhold.

Klosterbakken, Odense
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Landemærket, Odense
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EP CUSTOM - sortiment & specifikatio
POSTKASSEMODELLER
Vi tilbyder et udvalg på over 30 forskellige postkassemodeller. Postkasserne er
designet i et modulsystem, der giver et utal af kombinationsmuligheder.
Opretstående - hvis indgangen er trang, kan de opretstående modeller være den
bedste løsning. Opretstående postkasser er typisk bedst egnet til områder, hvor
dybden af anlægget skal være så lille som mulig, men hvor der stadigvæk er god
plads og tilgængelighed i kassen.
Liggende - hvis postkasseanlægget skal være kompakt i højde og bredde, vil de
liggende kasser være et godt valg. De liggende postkasser er pladsbesparende,
og der er plads til adskillige kasser placeret ovenpå hinanden.
Blændkasser - erstatter almindelig postkasser. En blændkasse har ingen brevklap
eller brevindkast, og kan dermed i stedet fungere som depotkasse. Tilføjelsen af
en blændkasse i et postkasseanlæg giver en pæn og komplet enhed.

FARVE- OG MATERIALEVALG
Postkasseanlæggene leveres i fire standardfarver: hvid RAL 9016, sort RAL 9005,
antracitgrå RAL 7016 og aluminiumsgrå RAL 9007. Efter ønske kan postkasseanlæggene leveres i alle RAL-farver, rustfrit stål type 316 og forskellige former for
eloxeret aluminium. De mange muligheder sikrer, at postkasserne kan fås i den
farve eller det materiale, som passer til bygningens og opgangens øvrige arkitektur,
interiør og design.

BEKLÆDNINGER
Til enhver placeringsmulighed findes der mange forskellige beklædninger at vælge
imellem. Her kan der vælges mellem afrundede eller firkantede hjørner, og om anlægget skal have skråt eller lige tag. Vi tilbyder naturligvis også en række forskellige
bagbeklædninger og regnskygger. Det kan være en fordel at få et anlæg med skråt
tag, så aviser, reklamer og andet ikke kan ligge oven på anlægget til gene for alle.
Beklædninger, skråt tag og frontplader specificeres til hvert anlæg.

GRAVERING
Det er muligt gravere lejlighedsnumre, husnumre eller tekst på postkasseanlægget. Ved at indgravere lejlighedsnumre på postkasseanlægget, kan det på en flot
og praktisk måde gøres bestandigt og samtidigt udgøre skiltning. Gravering af
lejlighedsnumret placeres enten på brevklappen, ved et ringetryk eller foran navneskiltet på hver postkasse i anlægget.
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SPECIFIKATIONER
Farver

Fire standardfarver i hvid RAL 9016, sort RAL 9005, antracitgrå RAL 7016 og aluminiumsgrå RAL 9007. Anlæg kan
leveres i alle RAL-farver og i eloxeret aluminium efter ønske. Dørblændeanlæg fås desuden i rustfrit stål.

Materiale

Varmt galvaniseret / galfanbehandlet og polyesterlakeret stål.

Glans

Standard glans 80-90 og mat udseende glans 60 eller 30.

Lås

To slags låsecylindere kan formonteres; en standard cylinder eller Ruko 6-stift cylinder. Begge typer leveres med to
nøgler.

Navneskilte

Almindelig eller antivandalnavneskilte, som er produceret i kunststof.

Reklamer og
gratis aviser skilte

To vendbare indlæg, hvor der kan skiftes mellen et skilt “Reklamer – Nej tak” / “Reklamer – Ja tak” og
“Gratisaviser – Ja tak” og “Gratis aviser – Nej tak” og “Flyttelejligheder”.

Brevklap

Almindelig eller lydløs og vandtæt brevklap, som fås til postkasseanlæg i både rustfrit stål og i alle RAL-farver.
Den lydløse og vandtætte brevklap har en hydraulisk lukkefunktion.

Dørtelefoni

Ringetryk og højtalergitre til dørtelefoni kan integreres i postkasseanlægget.

Indgravering

Gravering af lejlighedsnummer placeres enten på brevklappen, ved hvert ringetryk eller foran navneskiltet på hver
postkasse i anlægget. Selve graveringen kan fås i hvid eller sort skrift med 15 mm Arial fonttype.

Blændkasse

Kan fås som erstatning for en almindelig postkasse (uden brevklap og brevindkast), så anlægget ses som en komplet enhed. Kan også anvendes som depotkasse.

Garanti

Producenten yder 5 års produktgaranti og 10 års garanti mod rustgennemtæring på alle typer af anlæg. Alle dele af
postkasseanlægget kan desuden afmonteres og skiftes i tilfælde af hærværk eller uheld.

Standarder

EP Custom postkasseanlæg overholder den dansk/europæiske standard for postkasser, DS/EN 13 724.

Lærkevej Ungdomsboliger, København
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KOMPETENT OG SERVICEMINDED PARTNER MED
KOMPLETTE LØSNINGER – EN DEL AF SCANTRON GROUP
Eden Park fokuserer på kvalitet og opfyldelse af kundernes
behov, hvor standardløsninger er ligevægtige med specialdesignede ønsker. Dette sikrer individuelle løsninger, der har
korte leveringstider og konkurrencedygtige priser.

Eden Parks produktprogram består af tre produktserier bestående af EP Basic, EP Digital og EP Custom. Dette produktprogram er bredt og varierende, så det er muligt at tilgodese
enkle, komplekse og fremtidssikre ønsker.

Postkasser fra Eden Park er udviklet med særlig fokus på
materialevalg og produktionsteknik. Eden Park er markedets
mest markante udbyder af kvalitetspostkasser og postkasseanlæg.

EP Digital er en ny produktserie med digitale navne-display og
elektroniske låse. Her er der mulighed for at integrere postkasseanlægget i et større FlexAir®-eller tredjeparts adgangskontrolsystem.

Vi kan med vores brede produktprogram og lokale sælgere
imødekomme et hvilket som helst kundeønske, og har derfor
også leveret en lang række løsninger til erhvervsvirksomheder og etageejendomme over hele landet.

Eden Park er en del af Scantron group og kan derfor nemt
levere løsninger, der er integreret helt med adgangskontrol
og dørtelefoni.

Eden Park A/S · Gammelsø 2 · 5000 Odense C · Tlf. 63 13 99 30 · info@edenpark.dk · www.edenpark.dk

Forbehold for trykfejl og produktmodifikationer

EP Digital postkasseanlæg med digitale navne-displays og el-låse

