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Monteringsanvisning Svensson

1. Fäst ramen på väggen.

Lägsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 700 mm, högsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 1600 mm.
Monteras flera enheter efter varandra rekommenderas minst 178mm mellan yttersta hålen på 
ramarna.

2. Montera bort lådorna. Öppna lådan med nyckeln som sitter på undersidan av lådan. För 
sedan lådan uppåt när den är halvt öppnad. OBS! Klipp INTE av plastbanden.

Rekommendation:
950mm (vid 1 rad)
680mm & 1350mm (vid 2 rader)
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3. Häng upp bakstycket på ramen (utan lådorna) och skruva dit muttrarna.

4. Montera sedan tillbaka lådorna. Börja med att skjuta upp lådans överkant mot fyrkantsröret.   För 
sedan ned bakkanten på lådan mot stommen. Se till att de hakar i varandra ordentligt. De två yttersta 
lådorna monteras dit först för att ge stöd för fyrkantsröret och mittsektionen.

Övrig information

Numreringen av de enskilda facken ska börja längst ner till vänster med första avlämningsstället på 
nedersta plan och gå vidare uppåt kolumn för kolumn.

Respektive fack ska vara märks med mottagarens namn samt lägenhetsnummer.
Efternamnet anges först.

För personer med rörelsehinder eller annan orsak, kan enskilt avlämningställe i boxanläggningen få 
annan placering.

Excelmall för namnetiketter samt info för fastighetsägaren finns att ladda ner från
www.boxitdesign.se/tjanster

Beställning av huvudlåscylinder sker genom anmälning till Forum för fastighetsboxar minst 3 veckor innan 
anläggningen tas i bruk (020-120 23 00, www.fastighetsboxar.se). Referensnummer finns på insidan av 
vänster gavel.

Skötsel
Lås och rörliga delar oljas 2ggr/år. Lackerade ytor rengörs

Vid frågor ring Boxit Design 08- 22 44 50

5. Avslutningsvis klipps plastbanden av.


