Fastighetsboxar
i skandinavisk toppklass
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För den som ritar, bygger eller underhåller hus är varje detalj viktig. Därför har
Flexbox utvecklat ett helt system av högklassiga och säkra fastighetsboxar,
certifierade för användning både inomhus och utomhus.
Resultatet är en hållbar, slitstark och flexibel lösning som gör valet enkelt
för alla inblandade. Det är en dröm för formgivare och arkitekter, och förutom
brev och tidningar klarar systemet också en hög andel av de paket som nu
snabbt blir allt fler i takt med e-handelns utveckling.
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Design
Ekonomi
Funktion

Design
Arkitektritade
Mönsterskyddade
Hög detaljnivå
Personligt uttryck
Olika takkonstruktioner
Motivtryck på skyddsdörrarna
Sju standardfärger
– med alla NCS-färger som tillval

Funktion
Kraftig plåtkonstruktion
Pulverlackade
Högsta säkerhetsklass
10 000 låskombinationer
10 mm säkerhetsinkast
Skyddsdörrar för utomhusbruk
Modulsystem
P-certifierade

Ekonomi
Konkurrenskraftiga priser
Generösa garantier
Lång hållbarhet
Högsta kvalitetsklass
Framtidssäkrade
Förberett för elektroniskt lås

Fastighetsbox med
träram, Uppsala
Akademiförvaltning.

Flexibla lösningar för total valfrihet
Flexbox fastighetsboxar kombinerar kraven från arkitekter och byggare med
de boendes önskemål om en postlösning som är användarvänlig, säker
och representativ.
Fastighetsboxarna finns i färdiga kombinationer från tre till arton fack,
och de kan enkelt sättas ihop till större enheter som löser behoven i snart
sagt varje fastighet. För trånga utrymmen finns alternativ med stående fack.
Fastighetsboxarna kan monteras hängande eller inbyggda i väggen.
Samtliga boxar finns i sju standardfärger, men kan mot tillval levereras i
samtliga NCS-färger.
Enheterna kan monteras både inomhus och utomhus. Konstruktionen
är anpassad för att klara det skandinaviska klimatet.

• Certifierad för montering inomhus och utomhus
• Certifierad i säkerhetsklass 2
• Diskret installation vid inbyggnad
Vattenfalls tidigare
kontorsfastighet i
Vällingby ombyggd till
460 lägenheter.

Professionella lösningar
för professionella
användare
Hos Flexbox hittar du inte bara särklassiga postlösningar
för alla typer av fastigheter.

Skyddsdörrar ger en
mängd nya möjligheter
Med Flexbox skyddsdörr har man närmast total frihet
också när det gäller design. Dörren kan nämligen,
med häpnadsväckande resultat, anpassas helt efter den
omgivande miljön och ges samma mönster och uttryck
som väggen de sitter på. Vi producerar skyddsdörrarna
enligt era anvisningar med hjälp av UV-teknologi i en
unik fyrfärgsmaskin.

•
•
•
•

Möjlighet till personlig ”touch”
Döljer inkast för obehöriga
Skyddar mot väder och vind
Mönsterskyddad teknisk lösning
inbyggd
fastighetsbox

Skyddsdörr som klarar
utomhusmiljö och
kan få samma design
som väggytan

väggyta

vägg

• Som arkitekt får du också tillgång till allt vad du kan
behöva av DVG- och 3D-filer för ritningar och
presentationer.
• För byggare erbjuder vi leveranser till platsen där
fastighetsboxarna ska monteras. Med tanke på
möjligheterna att själv variera och påverka designen
är leveranstiderna utan motstycke.

Anpassade för framtidens behov
E-handeln är redan vardag för många av oss, men
fortfarande återstår en viktig bit: att få paketen levererade
ända hem. Med fastighetsboxar från Flexbox kan
brevbärare och transportföretag dela ut de flesta paket
till mottagarna, direkt och utan tidsödande omvägar
via utlämningsställen.
Det här är möjligt tack vare att fastighetsboxarna
klarar av att ta emot brev, tidningar och paket upp till
8 x 25 x 35 centimeter. Systemet är utvecklat och
P-certifierat i enlighet med kraven från Posten, Bring
Citymail, Fria postoperatörers förbund, tidningsbärarna

och de fackliga organisationerna. Det innebär också
att det följer rekommendationerna från Forum för
Fastighetsboxar (FFF).
Systemet omfattar även serviceboxar, som klarar
också större paket. Serviceboxen är en fristående
modul, som kan placeras helt fritt – integrerat eller
fristående från fastighetsboxarna, inomhus eller utomhus. Ett antal serviceboxar kan också sammanföras till
en servicepunkt för en fastighet eller ett helt område.
Åtkomst sker med nyckel, tag eller kod.

Paket upp till
8 x 25 x 35 cm

Fastighetsboxarna finns i många olika modeller, kombinationer och storlekar.
Gå till flexbox.se/fastighetsboxar för att se det kompletta sortimentet

Serviceboxar gör det
möjligt att ta emot
också större paket.

Utvecklade för att klara tuffa förutsättningar
Flexbox fastighetsboxar bygger på mer än tio års tuffa
erfarenheter av att leverera postlådor som klarar det
svenska klimatet. Här har vi också lärt oss att det som
syns minst ofta är det som påverkar funktion och

10 mm säkerhetsinkast

Klarar brev och
paket upp till
8 x 25 x 35 cm

hållbarhet mest. Luckorna är bekväma för användarna,
och tillsammans med kraftiga lås och olika spärrfunktioner
håller de klåfingriga besökare på avstånd från det
värdefulla innehållet.

Kan fås med olika
takkonstruktioner

Kan fås i sju
kulörer

Varmgalvaniserad
tjock plåt som
pulverlackas för
längre livslängd

Byggd för att tåla
skandinaviskt
utomhusklimat

Certifierad i högsta
säkerhetsklassen

Utdragbar hylla
som underlättar för
brevbäraren
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Lås med 10 000
nyckelkombinationer
Kodlås eller tag som tillval

Mer än bara fastighetsboxar
Flexbox utvecklar, marknadsför och säljer estetiskt högklassiga
postlösningar för alla typer av bebyggelse, från villor till flerfamiljshus. Tack vare skyltfacket på framsidan och avancerad tryckteknik hos Flexbox kan beställaren till sin postlåda designa en
personlig namnskylt efter egna önskemål.
Alla produkter är egenutvecklade och bygger på flera patent
och mönsterskydd.
Flexbox säljer direkt utan mellanhänder i de nordiska länderna
samt i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Logistiken är
utvecklad för att klara snabba och trygga leveranser och vi erbjuder
leveranstider utan motstycke.
Företaget är familjeägt och har sitt huvudkontor i Lomma.
Flexbox har sedan starten sålt över 200.000 postlådor och
fastighetsboxar.

Fastighetsboxar
Anders Julin 070-584 34 37
040-60 80 410
www.flexbox.se

