Monteringstips
Flexbox Lovisa, Karl, Karolina, Blanka och Nikolai
Gräv ett 30 cm djupt hål och ungefär lika stort som postlådans botten. Fyll hålet med gjutning och släta till
den vid markytan. Sätt ned medföljande bult mitt i gjutningen, så att den sticker upp minst 4 cm. Se till
att bulten står rakt och låt sedan gjutningen torka ett dygn. Placera därpå postlådan direkt på den nygjutna
plattan och för in bulten i hålet i postlådans bottenplatta. Spänn fast postlådan med mutter och bricka.
Flexbox Gustav
Gräv ett cirka 30 cm djupt hål. Sätt ned foten i hålet, gärna med någon form av plan yta, trädgår-ds
platta eller dylikt, i botten så att 30 cm av foten sticker upp ovanför markytan. Fyll på med gjutning
och låt torka ett dygn. Montera därefter postlådan på foten. Vid användning av tömningslucka bak
byter du enkelt plats på låset och täckbrickan. Skruva av låset genom att lossa på muttern på insidan.
Skruva av täckbrickan genom att vrida på vingmuttern på insidan av tömningsluckan. Byt plats på lås
och täckbricka.
Montering av stolpe till modell Albertina & Albert
Gräv ett cirka 40 cm djupt hål med en diameter på cirka 20 cm. Stick in några skruvar/spikar i hålen i
nederkant på stolpen, så får den bättre fäste i gjutning. Placera stolpen i hålet och kontrollera med ett
vattenpass att den är lodrätt. Håll stolpen på plats med hjälp av stöttor, träplankor eller liknande. Du
kan även stötta stolpen genom att fylla på med lite större stenar i hålet. Fyll sedan hålet med gjutning
upp till markytan och låt torka ett dygn. Montera därefter postlådan med medföljande skruvar i hålen
på stolpen. Skruvarna ﬁnns i stolpen vid leverans.
Tips
Till gjutning kan du köpa ”Gjuta Grov” i bygghandeln. Det är ett färdigbruk bestående av cement, sand
och tillsatsmedel som är enkelt att blanda: tillsätt endast vatten.
För att undvika att postlådan står direkt mot mark kan du spika en enkel ram av ca 3-4 cm hög läkt.
Placera den över ditt utgrävda hål. Fyll hålet upp till ramens ovankant, släta av ytan och låt torka. Slå därefter
bort träramen och du har fått en ca 3-4 cm hög sarg runt din postlåda.
Lycka till!
Montering av skylt till Flexbox postlådor
Öppna tömningsluckan på framsidan. På dess högra sida (sett framifrån) ﬁnns ett spår genom vilket
du enkelt kan skjuta in eller ta ut din skylt.
Montering av avdelningshylla i Flexbox Lovisa, Karl, Karolina, Blanka och Nikolai
Hyllan kan läggas på plats i två olika lägen. Det första ﬁnns strax under nederkanten av tömnings
luckan; det andra ﬁnns cirka 15 cm längre ned. I båda lägena ﬁnns förberedda jack på insidan av
lådans framsida, där de avklippta hörnen på hyllan placeras. Hyllan, som ska luta snett uppåt bakåt,
faller då naturligt på plats stödd mot postlådans rygg.

