
ARTIKELNUMMER POSTFACK FÄRG RAL HÖJD

Kar-7003-01 8st VIT RAL9010 676 mm

Kar-7005-01 10st VIT RAL9010 813 mm

Kar-7007-01 12st VIT RAL9010 950 mm

Kar-7009-01 14st VIT RAL9010 1087 mm

Material

Pulverlackerad metall, elförzinkad metall.

Boxt Design

Ulvsundavägen 40 08-22 44 50

167 33 Bromma kontakt@boxitdesign.se

FASTIGHETSBOX - KARLSSON DIGITAL

Digital namnmärkning sparar både tid och pengar för 

fastighetsägare. Vid in och utflyttning av boende så kan 

förvaltare enkelt ändra namn på postfacket via internet. Våra 

produkter är fullt integrerade mot flera olika tillverkare av 

passersystem. Det blir därför en kostnadseffektiv och modern 

lösning för fastighetsägaren. El-lås till postfack styrs via 

passersystemet vilket minskar antalet nycklar för de boende och 

ger enklare vardag.

Dessutom ger en digital lösning mindre miljöpåverkan då 

fastighetsskötare inte behöver åka ut till fastigheten för byte av 

namnetiketter. LED-belysning, benstativ, serviceboxar och 

lutande tak finns som tillbehör.

Djup: 380mm

682mm
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FASTIGHETSBOX - KARLSSON DIGITAL

SVENSK

Tillverkning & design

mailto:kontakt@boxitdesign.se


ARTIKELNUMMER POSTFACK FÄRG RAL HÖJD

Kar-6003-01 4st VIT RAL9010 676 mm

Kar-6005-01 5st VIT RAL9010 813 mm

Kar-6007-01 6st VIT RAL9010 950 mm

Kar-6009-01 7st VIT RAL9010 1087 mm

Material

Pulverlackerad metall, Elförzinkad plåt.

Boxt Design

Ulvsundavägen 40 08-22 44 50

167 33 Bromma kontakt@boxitdesign.se

FASTIGHETSBOX - KARLSSON DIGITAL

Djup: 380mm

367mm
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SVENSK

Tillverkning & design

Digital namnmärkning sparar både tid och pengar för 

fastighetsägare. Vid in och utflyttning av boende så kan 

förvaltare enkelt ändra namn på postfacket via internet. Våra 

produkter är fullt integrerade mot flera olika tillverkare av 

passersystem. Det blir därför en kostnadseffektiv och modern 

lösning för fastighetsägaren. El-lås till postfack styrs via 

passersystemet vilket minskar antalet nycklar för de boende och 

ger enklare vardag.

Dessutom ger en digital lösning mindre miljöpåverkan då 

fastighetsskötare inte behöver åka ut till fastigheten för byte av 

namnetiketter. LED-belysning, benstativ och lutande tak finns 

som tillbehör.

mailto:kontakt@boxitdesign.se

