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Uw brievenbus
of postunit op
uw maat…
Vaak vindt men de brievenbus een niet zo belangrijk onderdeel van een gebouw. Vergeten wordt
dan dat men er vaak iedere dag mee te maken
heeft en de brievenbus juist daarom eigenlijk een
echte blikvanger zou moeten zijn.
Postunit.eu weet alles van brievenbussen en
postunits. Wij adviseren en begeleiden u van
ontwerp tot aan realisatie.
Maak uw schetsontwerp compleet met de
mogelijkheden van postunit.eu.
Ter inspiratie zenden we u deze folder toe, of als
u al zover bent, werken we graag uw ideëen uit.
Maak dat men niet om de brievenbus heen kan!

Kijk op postunit.eu voor de diverse kant-en-klaar
modellen en materialen.
De verschillende uitvoeringen en mogelijkheden
zetten we alvast voor u op een rijtje.
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De brievenbussen of postunits kunnen op diverse

In constructie

manieren uitgevoerd en toegepast worden.

Brievenbus units in een
afrastering of hekwerk.

Vrijstaand
Diverse modellen vrijstaand
op staanders of zuilen.

Kozijn
Volledige integratie
in kozijn of
bouwconstructie.

Opbouw
constructie

Alle postunits kunnen worden voorzien van

Alle soorten, maten

spreekroosters en camera’s.

deurbellen, huisnummers, voorbereidingen voor

en kleuren.
Speciale uitvoeringen:
• informatiekasten
• apothekersluiken/brievenbus
• postsorteerkasten

Inbouw
Met post-uitname aan de voorzijde

Losse brievenbussen zijn leverbaar in veel

en achterzijde.

uitvoeringen en kleuren. Deurbellen en
huisnummers zijn in alle vormen en maten
verkrijgbaar en zijn ‘los’ toepasbaar of
geïntegreerd in de postunit.

Uw ontwerp,
onze service
en kwaliteit!

Bekijk op
postUnit.eu
het complete
overzicht
De mogelijkheden voor uw brievenbus of
postunit zijn legio. Op onze website hebben we
alle mogelijkheden en uitvoeringen overzichtelijk
voor u op een rijtje geplaatst.
Hier kunt u ook gemakkelijk en snel uw bestelling
plaatsen of een offerte aanvragen. Hou onze site
ook in de gaten voor de laatste aanbiedingen en
noviteiten!

Mocht u vragen hebben of u wilt een passend
advies, neem dan contact met ons op.

Uw adviseur,

Ronny van Eijk
van Rechterenallee 36
7773 AN Hardenberg
T + 31 (0) 523 71 2029
I www.postunit.eu
E info@postunit.eu
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