Markpostlåda • Fritstående postkasse
38,5 x 29,5 x 100 cm
8,8 kg

Hårt /hårdt underlag

Mjukt /blødt underlag
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Mjukt underlag
1. Gräv ett lagom stort och djupt hål.
2. Fyll med betongblandning.
3. För att de 4 monteringsbenen ska
hamna på korrekt avstånd från
varandra när de gjuts fast, skruva

SE – OBS! Fixeringsplat tan är fabriksmonterad i
botten av lådan.

DK – OBS! Plade til fast gørelse er fabriksmonte ret i bunden af kassen.

DK
Blødt underlag
1. Grav et tilpas stort og dybt hul.
2. Fyld betonblanding i.
3.
med den korrekte afstand fra hi nanden, når de støbes fast, skal du
laden. Inden betonen størkner, skal
du trykke jordfæstet (ben + støbe/

Innan betongen har stelnat, tryck

platta) till lagom djup i betongbland ningen.
4. Kontrollera avslutningsvis med
hjälp av vattenpass att markfästet
hamnar i våg. Låt betongen stelna.
5.
användas som underlagsplatta när
markpostlådan ska monteras vid de
fastgjutna benen.
6. Lossa de 4 skruvarna från plattan/
benen och placera markpostlådan
ovanpå. Skruva fast postlådan från
insidan med hjälp av skruvarna.
Hårt underlag
1. Borra 4 hål i underlaget där markpostlådan ska placeras. Använd
håltagningen.
2. Skruva fast (löst) de 4 benen med
skruv och plugg genom de hålför sedda fästplattorna. Fäst sedan
för korrekt inbördes placering av
benen. Dra fast benen vid underlaget.
3. Kontrollera avslutningsvis med
hjälp av vattenpass att markfästet
hamnar i våg.
4. Lossa de fyra skruvarna från plattan/benen och placera markpostlå dan ovanpå. Skruva fast postlådan
från insidan med hjälp av skruvarna.

-

dybde i betonblandingen.
4. Kontrollér til sidst vha. et vaterpas,
at jordfæstet er lige. Lad betonen
størkne.
5. Fikserings/støbepladen kan også
anvendes som underlagsplade,
når den fritstående postkasse skal
monteres på de faststøbte ben.
6.
benene, anbring den fritstående
postkasse ovenpå, og skru postkas sen fast indefra vha. skruerne.
Hårdt underlag
1.
det sted, hvor den fritstående
postkasse skal placeres. Anvend
2.

ved boringen.
skrue og rawlplugs gennem monte ringspladerne, der er udstyret med

rekt indbyrdes placering af benene.
Spænd benene fast til underlaget.
3. Kontrollér til sidst vha. et vaterpas,
at jordfæstet er lige.
4.
benene, anbring den fritstående
postkasse ovenpå, og skru postkas sen fast indefra vha. skruerne.

