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Dorthe Cohr Lutzen 

Solvænget 11 

2100 København Ø 

 

 

      Tilbud 2011 – 106-3 

Dato: 15. juni 2011 

Postkasser til Grundejerforeningen Solvænget  

Vi takker for jeres forespørgsel og sender hermed revideret tilbud på Bobi-postkasser inkl. stander: 

 

Bobi-Classic HxBxD (50x32x21 cm) inkl. stander (uden bue) sort   1649,- 

 

Bobi-Grande HxBxD (60x32x27 cm) inkl. stander (uden bue) sort   2199,- 

  

Bobi-Grande-B (åbning bagtil) HxBxD (60x32x27 cm) inkl. stander (uden bue) sort  2199,- 

   

Allux Postmelder       149,- 

Batterisæt til postmelder       69,- 

Navneskilt i hvidt vejrbestandigt folietryk      95,- 

1-2 store tal (husnummer) ca. 60 mm høje 

3 rækker bogstaver a op til 20 anslag (ca. 15 mm høje i Versaler)  

Montering ved levering af postkasser, postmeldere, navneskilte:  

v/under 20 monteringer      699,- 

v/ 20 eller flere monteringer      569,- 

 Montering uden levering af postkasser, postmeldere, navneskilte:     

v/under 20 monteringer       949,- 

v/ 20 eller flere monteringer       899,- 

Alle priser er inkl. moms 

Ved totalleverance inkluderer prisen, at Postkassemontøren er ”hotline” mht. spørgsmål fra medlemmerne 

vedr. postkasser, standere, postmeldere, navneskilte mv. 

Montering dækker montering hvor postkassen monteres på stander i jord. Eventuel klipning af hæk for at 

skabe plads til postkassen er inkluderet i monteringen. Standeren støbes fast i ca. 25 kg beton, som sikrer 

solid forankring. Placering aftales individuelt med det enkelte medlem over Tlf/E-mail evt. støttet af fotos. 

Inden monteringstermin anbefales det, at hvert enkelt medlem angiver nøjagtig placering med eksempelvis 2 

pinde hvor de 2 stander-ben ønskes placeret. 
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Vedrørende særlige monteringer: 

Eksempelvis: Montering i raftehegn hvor tilskæring af raftehegn er ønsket. Her tillægges merpris ved 

væsentligt øget tidsforbrug til montering. Dette aftales individuelt med medlemmer med særlige ønsker. Ved 

simpel montering på væg/hegn kan monteringsprisen evt. tilsvarende reduceres 100-200 kr. Dette aftales 

ligeledes individuelt med det enkelte medlem.    

Garanti: Der yder 12 års garanti mod gennemtæring på postkasse og stander. 

Tilbuddet gælder ved bestilling senest 10. juli 2011. 

Montering udføres senest 1. november (men sandsynligvis noget før) 

Vi glæder os til at høre nærmere 

Med venlig hilsen 

 

Postkassemontøren, 

Martin Petersen 

 

Direkte telefon: 22 73 00 96  

E-mail: martin@postkassemontoren.dk 

 

Foto: Bobi postkasse med stander uden bue: 

 

mailto:martin@postkassemontoren.dk

