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Montasjeanvisning samlestativ for villapostkasser: 

Villa Formfin, Allux inntil B35cm, og Postens Posta-postkasse 

 
Gratulerer med nytt postkassestativ! Vi ber deg/montør om å lese denne veiledningen før 

stativet monteres. Dette stativet er laget av galvanisert stål, og lakkert med pulverlakk i høy 

finish. Det sikrer en lang levetid, og at stativet beholder sitt flotte utseende i mange år. 

Stativet kan rengjøres med en fuktig klut og eventuelt mild såpe. 

 

Enkel montering! 

Stativet skrus enkelt sammen med medfølgende skruer før nedstøping. Hullene er ferdig 

gjenget.  

 

Når stativet er skrudd sammen, kan den støpes ned. Har du flere stativ, kan stativene støpes 

ned tett inntil hverandre. Utstyr for støp finnes for eksempel hos byggevarehandel. Husk å 

ha materialer for hånd til å støtte stativet opp mens støpen herder. 

Se neste side for stativenes mål. Der finner du ytre kantmål (stativets bredde fra utside til 

utside) og sentermål (bredden fra midten av en stender til midten av den andre stenderen).  

Monteringshøyder fra Posten er anbefalt som følger: 

Minimumshøyde fra bakke til brevluke:    90cm 

Maksimum høyde fra bakke til brevluke: 175cm 

Våre postkassestativ i én og to høyder er laget slik at ved nedgraving ca 60-65 cm, vil Postens 

retningslinjer følges tilfredsstillende, og stativet får godt feste i bakken. Hullet bør ha 

diameter ca 50-60cm.  

Stativ i to høyder: Postkasser med åpning kun i toppen, har ikke innsyn ned til kassens bunn 

fra øvre høyde på stativ i to høyder. Ta en liten sjekk før støp helles i, om dere har høyden 

dere ønsker. Det er mulig å selv justere høyden ned ved for eksempel å kappe noe av 

stenderen/grave noe dypere. Det kan være nødvendig der en treffer sten eller lignende, eller 

ønsker å justere til annen høyde for uttak av post fra øverste rekke.  

Bilder: eksempler fra hullgraving og overdekking: 
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Medfølger : Stender (fot) Tverrstag Tak 

1 høydes stativ 2 stk 2 stk 1 stk 

2 høydes stativ 2 stk 4 stk 1 stk 

Skruer for feste av: Tverrstag til stender     Senkeskrue m5x16 rustfri  A2 

Tak til stender              Maskinskrue m5x12 rustfri A2 

Endelokk til tak            Skrue pan plate 4,2x9,5mm A2 

Kasser til tverrstag       Maskinskrue m5x12 rustfri A2 

 

Bredde Ytre kantmål Sentermål Stender bredde 

3 postkasser 115,3 cm 108,1 cm 7,2 cm 

4 postkasser 151,3 cm 144,1 cm 7,2 cm 

5 postkasser 187,3 cm 180,1 cm 7,2 cm 

 

Postkasse Villa Formfin og 
Solid Junior 

Allux Postens  
Posta-kasse 

Festes i hull A B C 

 

I bildene under er tverrstagene festet i hull for Villa Formfin og Solid postkasser 
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