
Vi skreddersyr ethvert behov, og gir inngangspartiet eller oppgangen et ryddig og smakfullt inntrykk.

Bomiljø
Den komplette løsningen

Våre funksjonelle postkasser skaper orden og sikkerhet. 
Tilbehøret dekker behovet for fellesinformasjon, papiravfall, skilt og belysning.

- vi gjør bofellesskapet triveligere!

Tlf. 69 21 45 45    Fax 69 21 45 46
www.hovikkomponent.no



Postkasser

Det leveres fra 2 til 5 modul.
Industriprodukter AS

Hans Andersen

Hans Andersen

Hans Andersen

Hans Andersen

Våre liggende postkasser egner seg glimrende 
til å bygge inn i veggen. Uten at de tar noe 
plass i rommet, har de en generøs dybde på 
40 cm. De funksjonelle egenskapene er de 
samme som i våre stående kasser. De leveres i 
moduler fra 3 til 5.

Utekassene leveres med beskyttende lokk. 
Høyden er 35 cm. Total høyde med åpnet 
lokk er 48,5 cm. Det finnes to alternativer 
på innkaståpningene: 8 mm. og 25 mm.

Vi tilbyr også enkeltkasser i bomiljøserien. 
Disse har generøse mål på 60 x 35 cm. 
og en dybde på 25 cm. Sikkerheten er 
ivaretatt med låser fra TrioVing. 
Gravert navnskilt harmonerer med kassen.

Store enkeltkasser på vegg eller stativ.

Store enkeltkasser

Standard farger på Bomiljøserien er:

-Svart/sølv struktur, blank 
-Grå struktur, halvblank

-Hvit RAL 9010, langbølget struktur



Tilbehør

Andersen Ødegard ØdegardSande

Jenssen Petterson Andersen

Stativer med flaskefundament kan tilpasses 
og leveres til postkassene. 

Vår populære oppslagstavle levers i to varianter, som begge inngår
i samme modulsystem som postkassene. De måler 83 cm. x 54 cm.
De leveres med to gripelister som gjør det enkelt å feste oppslag uten 
magneter og stifter.

Den ene er «åpen».                            Den andre er med låsbar dør i børstet rustfritt, 
med vindu i beskyttende plexiglass.                                                    Begge tavler har mulighet for 

   gravering av bofellesskapets navn eller logo.

OPPSLAGSTAVLE

Foruten den praktiske fordelen med lys over 
anlegget, gir belysningen et vakkert gjenskinn 
i flatene.

Downlights er innfelt i en bred list, som også 
skjermer for blending. Baldakinen tilpasses 
anlegget.

En kasse for papiravfall sørger for orden og 
ryddighet. Den måler 68,5 x 54 cm. 
Dybden måler 26,6 cm. og fungerer som et 
praktisk bord montert i gunstig høyde.

Aviskassen vår er idéell til oppbevaring av aviser 
for større bofellesskap. Den måler i høyde 43,5 cm.
Bredden er 45 cm. og dybde 18,5 cm.
Beregnet for utebruk.  

Vi leverer graverte navnskilt som gir 
et eksklusivt utseende, og er festet med
sterk borrelås. 
Da er det ingen problem å bestille nye 
fra oss senere og bytte ut.

Søndre Åsgården Borettslag
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