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Hagyományos, kerítéssel rendelkező családi 
házakhoz ajánlott postaládák

 Postaláda I.-II.

Udvari I.-II.

Jellemzők
• A kapukon, kerítésen kívülről, vagy belülről felszerelve is 

használható
• Megjelenésében konzervatív, de magas minőségi 

követelményeknek tesz eleget 
• Ellenáll az időjárási viszontagságoknak 
• A rozsdamentes alapanyag hosszú élettartamot biztosít
• A bedobó nyílások eső ellen védettek, mérete lehetővé 

teszi vastag küldemények sérülés nélküli behelyezését is
• Lopásgátlóval szerelt típus
• Biztonsági zárral szerelt, melyhez sorszámozott kulcs 

utánrendelhető
Méret: 

• Posta I. 335x220x85 mm
• Posta II. 335x270x105 mm

Felületkezelés: 
• Környezetbarát technológiával készült műanyag 

porszórás 
Alapszín:

RAL 9010 (fehér), RAL 7035 (szürke), RAL 9006 (ezüst), 
RAL 9005 (fekete), RAL 3020 (piros), RAL 6005 (zöld), 
RAL 8014 (barna)  

Jellemzők
• Az elnevezése is utal rá, hogy ezt a típus az 

udvar felöl kell felszerelni, ezért zár nélküli
• Bedobó nyílásánál illeszthető a kerítés, vagy 

a kapu belső felületéhez
• Nagyméretű küldemények fogadására is 

alkalmas
• Időjárás viszontagságainak ellenálló
• A rozsdamentes alapanyag hosszú 

élettartamot biztosít
• A bedobó nyílás eső ellen védett, mérete 

lehetővé teszi vastag küldemények sérülés 
nélküli behelyezését is

Méret: 
• Udvari I. 335x220x85mm
• Udvari II. 335x270x105mm 

Felületkezelés: 
• Környezetbarát technológiával készült 

műanyag porszórás 

Tartozék: 
• 2 db sorszámozott kulcs, amely a 

sorszám alapján utánrendelhető 
• Műanyag névtartó 
• Rögzítő csavarok, tipli 

Alapszín:
RAL 9010 (fehér), RAL 7035 (szürke), RAL 9006 
(ezüst), RAL 9005 (fekete), RAL 3020 (piros), 
RAL 6005 (zöld), RAL 8014 (barna)

Tartozék:
• Műanyag névtáblatartó
• Rögzítő csavarok, tipli
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Luxus kivitelű postaládák

Kültéri postaládák nagyméretű 
küldeményekhez

BAU postaláda
Jellemzők

• Nagyméretű küldeményeknek
• Rozsdamentes alapanyag
• Vízelvezető „csatornával” ellátott 
• Az ajtók lefelé nyílnak
• Lopásgátlóval felszerelt
• Felső bedobó nyílással rendelkezik
• Az ajtók lefelé nyílnak, ezáltal 

kényelmes a használatuk 
• A kerítésen kívülre szerelhető

Méret: 
395x265x110 mm 

Felületkezelés: 
• Környezetbarát technológiával 

készült műanyag porszórás 
Alapszín:

RAL 9010 (fehér), RAL 1005 (sárga), 
RAL 3003 (bordó), RAL 6005 (zöld), 
RAL 8014 (barna), RAL 9005 (fekete)

Luxus postaládák I-II.

Méretek: 
• Luxus I. 395x265x110mm 
• Luxus II. 395x335x130mm

Tartozék: 
• 2 db sorszámozott kulcs
• Műanyag névtartó
• Rögzítő csavarok, tipli

Felületkezelés:
• Környezetbarát technológiával 

készült műanyag porszórás
Alapszín:

• Nemesacél szín, RAL 9006 (ezüst)

• Ujjlenyomat mentes
• Nemesacél alapanyag
• Igényes, elegáns
• Bedobónyílás a tetőn is 

és a hátoldalon is
• Lopásgátlóval felszerelt
• A kerítés mindkét 

oldalára szerelhető
• A kulcs sorszám alapján 

utánrendelhető

• Szóróanyag tartóval szerelten
Választható opció:

Tartozék: 
• 2 db sorszámozott kulcs, amely a 

sorszám alapján utánrendelhető 
• Műanyag névtartó 
• Rögzítő csavarok, tipli 



Design-postaládák
Stílus & Egyediség
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IDH Megnevezés Méret Bedobónyílás Tömeg
11801 Wood cover 375 x 274 x 117 mm 30 x 230 mm 2,5 kg
11013 Minimal 360 x 270 x 90 mm 30 x 230 mm 2,6 kg
11901 Black Edition 375 x 250 x 95 mm 30 x 230 mm 2,3 kg

Termékleírás

• Szálcsiszolt, rozsdamentes acéllemezből
• Kültéri, falra vagy kerítésre szerelhető 

levélszekrénytest
• Felső bedobónyílás felhajtható esővédővel
• Előre nyíló ajtó lakkozott fa díszlécekkel
• A küldemények illetéktelen kivétele elleni 

védelem
• Gumiütközők a tető zajtalan lecsukódásához
• Elegendő hely C4-es méretű borít (229 × 324 mm)

sérülésmentes bedobásához is
• EN 13274 szabvány szerinti konstrukció
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Horgász- Vadász postaládák 
természetbarátoknak

Anyaguk rozsdaálló horganyzott lemez. Bevonatuk napfény álló, a termék színét megőrző 
bevonat, mely lepergeti a vízcseppeket és ellenáll a csapó esőnek is. Esztétikus kivitelű. 
Egyediséget biztosít alábbi típusokban és motívumokkal rendelhetők.
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Választható motívumok:

Választható típusok:

Vaddisznó

Csuka

Szarvas fej

Ponty

Fácánok

Szarvasok

Harcsa
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Falra, kerítésre oszlopba és sorba 
szerelhető kültéri „fekvő” postaládák

Esőálló postaláda

Kültéri fekvő postaláda

Jellemzők
• Igényes, de nem hivalkodó kivitel
• Nagyméretű küldemények fogadására is 

alkalmas
• Ellenáll az időjárás viszontagságoknak 
• Rozsdamentes alapanyag
• Esőálló kivitel, vízelvezető „csatornával”
• Lopásgátlóval szerelt
• Biztonsági zárral ellátva, melyhez 

sorszámozott kulcs utánrendelhető
Méret: 

 310 x 380 x 135 mm 
Felületkezelés: 

• Környezetbarát technológiával készült 
műanyag porszórás 

Alapszín:
RAL 9010 (fehér), RAL 9006 (ezüst), RAL 
9005 (fekete), RAL 6005 (zöld), RAL 8014 
(barna)

Jellemzők:
• Kültéren és beltéren egyaránt használható 

postaláda
• Kültéri használat esetén a kerítésen kívülre és 

belülre is felszerelhető
• Rozsdamentes alapanyaga hosszú 

élettartamot biztosít
• Bedobó nyílások esőellen „billenő ajtóval” 

védettek elölről és hátulról is
• Sorba és oszlopba is rendezhető
• Lopás gátlóval felszerelt

Méret: 
 330 x 350 x 100 mm 

Felületkezelés: 
• Környezetbarát technológiával készült 

műanyag porszórás 
Alapszín:

RAL 9010 (fehér), RAL 8014 (barna)

Tartozék: 
• 2 db sorszámozott kulcs, amely a 

sorszám alapján utánrendelhető 
• Műanyag névtartó 
• Rögzítő csavarok, tipli 

Tartozék: 
• 2 db sorszámozott kulcs, amely a 

sorszám alapján utánrendelhető 
• Műanyag névtartó 
• Rögzítő csavarok, tipli 



Oszlopba és falba építhető postaládák

Capital I-II. postaláda

Társasházi, beltéri postaládák

Jellemzők:
• Falba, kőkerítésbe, oszlopba építhető, fekvő postaláda
• Állítható mélységű, igazodik a fal vastagsághoz
• Lakóparkok, irodaházak és családi házak számára 

egyaránt alkalmazható
• Kialakítása lehetővé teszi a nagyobb küldemények 

fogadását is, a bedobó nyílás  magassága: 40 mm
• Lopás gátlóval felszerelt
• Kis felületet foglal el
• Egymás mellé és fölé is szerelhető, egységbe építhető

Méret: 
• Capital I. 90 x 280 x 235-420 mm
• Capital II. 120 x 280 x 235-420 mm

Felületkezelés: 
• Környezetbarát technológiával készült műanyag 

porszórás 
Alapszín:

RAL 9010 (fehér), RAL 9006 (ezüst), 
RAL 7035 (szürke), RAL 9005 (fekete), 
RAL 6005 (zöld), RAL 8014 (barna)

Tartozék: 
• 2 db sorszámozott kulcs, amely a 

sorszám alapján utánrendelhető 
• Műanyag névtartó

Beltéri postaláda
• Lépcsőházakba tervezett, mérete illeszkedik a 

régi lakótelepi postaládák méretéhez
• Biztonsági zárral ellátva, melyhez sorszámozott 

kulcs utánrendelhető
• Műanyag névtáblatartóval van ellátva
• Az ajtó lefelé nyílik
• Betekintő nyílásokon ellenőrizhető, hogy 

érkezett-e küldemény
• Kézbesítő számára is könnyen hozzáférhető a 

bedobó nyílás
Méret: 

270 x 330 x 80 mm 
Felületkezelés: 

• Környezetbarát technológiával készült műanyag 
porszórás 

Alapszín:
RAL 9010 (fehér), RAL 7035 (szürke), RAL 9005 
(fekete), RAL 6005 (zöld), RAL 8014 (barna)

Tartozék: 
• 2 db sorszámozott kulcs, amely a 

sorszám alapján utánrendelhető 
• Műanyag névtartó 
• Rögzítő csavarok, tipli 
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Társasházi, beltéri postaládák

Jellemzők:
• Fekvő postaláda 
• Oldalra nyíló ajtó
• Oszlopokba és sorba is rendezhető
• Horganyaaazott alapanyagból
• Igény szerint tetszőleges számú rekesszel

Méret: 
• Tagonként: 117 x 107 x 124 mm 
• Három rekeszes: 350 x 320 x 370 mm

Felületkezelés: 
• Környezetbarát technológiával készült műanyag 

porszórás 
Alapszín:

RAL 9010 (fehér), RAL 1015 (bézs), RAL 7035 
(világos szürke)Tartozék:

• 2 db sorszámozott kulcs, amely a 
sorszám alapján utánrendelhető 

• Műanyag névtartó 
• Rögzítő csavarok, tipli 

INOX postaláda

Metropol postaláda

Jellemzők:
• Kültéri levélszekrény, kerítésre, falra szerelhető 

csapófedeles bedobó nyílással
• Önállóan 1 db vagy igény szerint a kívánt darabszám 

egymás mellé szerelhető 
• Ujjlenyomat mentes
• A postaláda zárható (a kulcs a sorszám alapján a 

gyártótól utánrendelhető)
• Az ajtó felfelé nyílik, összekötő ajtótámasz és kibukás 

gátlóval szerelt
• Szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez, mely hosszú 

élettartamot biztosít
• Lopásgátlóval illetve kiszóródás elleni védelemmel 

felszerelt
Méret: 

335 x 220 x 85 mm
Felületkezelés: 

• Környezetbarát technológiával készült műanyag 
porszórás 

Alapszín:
• Szálcsiszolt

Tartozék: 
• 2 db sorszámozott kulcs, amely a 

sorszám alapján utánrendelhető 
• Műanyag névtartó
• 2 db csavar és 2 db tipli
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