COLLECTOR brievenbusconsole

Gebruiksgemak
Als men een toegangspoort en omheining
plaatst, is een brievenbus in de nabijheid van de
poort een noodzaak. Door het plaatsen van een
brievenbusconsole naast de poort, verhoogt het
gebruiksgemak: je hoeft de poort niet meer te
openen om bij de brievenpost te komen. In de
meeste gevallen wordt de brievenbusconsole in
de omheining geïntegreerd aan de kant van de
slagportiek. Door de console in dezelfde kleur
als de poort te plaatsen, krijg je een mooi geheel.

3 hoogtes
De hoogte van de brievenbusconsole kan in
functie van de poorthoogte gekozen worden. De
Collector is beschikbaar met een hoogte van 1.5,
1.8 of 2.0 meter.

Degelijk afgewerkt
De Collector brievenbusconsole wordt afgewerkt met een polyester poedercoating in een
standaard kleur. Het is natuurlijk ook mogelijk
om een andere kleur te kiezen. Naast een glanzende coating kan men kiezen om een coating
met structuur toe te passen.

COLLECTOR brievenbusconsole
Voetplaat
De Collector brievenbusconsole staat op een stevige, stalen
voetplaat van 520 x 270 x 10 mm, voorzien van 4 inwendige,
dus niet zichtbare bevestigingsgaten.

Afwerking
De Collector brievenbusconsole is beschikbaar in een 7-tal
standaard kleuren (zie tabel) in een glanzende polyester poedercoating. Daarnaast is het perfect mogelijk om voor een
andere RAL-kleur te kiezen of om de poort te voorzien van
een structuurlak in plaats van een glanzende afwerking.

Opties

Constructie
De Collector brievenbusconsole is 500 mm breed, 250 mm
diep en 1.50, 1.80 of 2.00 meter hoog, in functie van de hoogte van de poort ernaast. De console heeft een stalen mantel en een brievenbusklep op de voorzijde. Achteraan is een
dekprofiel voorzien over de gehele hoogte. De Collector heeft
een ergonomisch deksel met afdruiphelling naar de voorzijde, vooraan 30 mm overlappend en aan de zijkanten10 mm.

•

Naamplaathouder

•

Pakjeskluis: in- en uitname aan de voorzijde van de
console, maximum afmetingen van de colli: 300 x
200 x 200 mm.

•

Verlichting

•

Draadaansluitprofiel: L-profiel voor het vastmaken
van staalmat of gaasdraad.

Standaard kleuren

RAL code

mosgroen

RAL 6005

dennengroen

RAL 6009

steengrijs

RAL 7030

kwartsgrijs

RAL 7039

antracietgrijs

RAL 7016

puur wit

RAL 9010

gitzwart

RAL 9005

Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur.
Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Brievenbus
De aluminium brievenbusklep is een groot formaat klep van
400 x 80 mm, geplaatst op genormaliseerde hoogte tussen
1.00 en 1.20 meter. Achteraan is een aluminium brievenluik
van 300 x 392 mm voorzien met cilinderslot, inclusief 2 sleutels.
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