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Med løsninger der vi setter
miljø, fleksibilitet og digitalisering
i fokus, gleder vi oss over å introdusere en ny epoke
der postkassen inntar rollen som et
privat postkontor, rett på egen dørterskel.

Vi presenterer:
Om oss, trygghet og bærekraft ................................. side 4
HomeSolution - en ny standard ................................ side 6
		
Advance systemkasser		
................................. side 12
Classic systemkasser			................................. side 14
Farger og planlegging		
		
Å komme i gang			

................................. side 18
................................. side 20

Vi møter deg med
respekt, ærlighet og fleksibilitet
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OM

Oss
Stansefabrikken

Litauens første bærekraftige
produksjonsbygg

Vi garanterer en trygg handel

Fremtidens mottaksløsninger

Stansefabrikken har lange tradisjoner i Norge,
helt fra tiden der Den Norske Stansefabrikk ble
til i 1932. Engasjerte produksjonsansatte
investerte etter hvert egne midler i bedriften,
og ble eiere av Stansefabrikken i 1985. Den
dag idag er det de samme familiene som
investerte i Stansefabrikken for over 40 år
siden, som driver bedriften framover i en
tydelig bærekraftig retning.

Hoveddelen av produksjon gjøres i dag i vår
topp moderne industripark i Ukmergé, som
ligger en times kjøretur fra hovedstaden i
Litauen; Vilnius. Bygningsarealet på
ca. 28 000 m², rommer produksjons- og
administrasjonslokaler som vi driver etter norsk
standard.

Det er ingen tilfeldighet at 85 % av flerboliger
og næringsbygg i Norge forsynes med våre
systempostkasser. Vi benytter kvalitetsråvarer,
og med en design som tåler hverdagens til
tider harde bruk, kan våre løsninger brukes i
mange tiår uten kontinuerlig vedlikehold og
tilsyn.

Det å kunne få pakker og andre sendinger
levert til en solid og sikker mottakskasse, blir
stadig mer viktig for ethvert hjem.

På grunn av stor vekst både her i Norge og
internasjonalt, er Stansefabrikken nå i gang
med å utvide den egeneide Ukmerge Industrial
Park, med ytterligere 10.475 m².

Vi kan komme på befaring, og hjelper gjerne
med planleggingen. Vi kan også stille med
postkasser i neste styre- eller medlemsmøte i
borettslaget. Da kan dere sammen se og
kjenne på vår unike Stansfabrikken-kvalitet, og
føle dere trygge på at dere blir godt fornøyd.

Med stadig satsning på utvikling, og solid
fagkunnskap, er vi etablert med flere selskaper
i Norge og Europa, med tilsammen over 400
ansatte.
Våre produkter produseres av resirkulert stål,
og blir lakkeret med miljøvennlig pulverlakk
med høy finish. Hos oss får du10 års garanti på
våre post-og pakkekasser - og når det har gått
noen tiår, og systemet omsider skal vike for
noe nytt, kan det gjenvinnes og leve videre i
en fornyet form.

Den nye delen er prosjektert, og vil bli bygget
etter miljøstandarden «BREEAM». Vårt nye bygg
blir det første bærekraftige produksjonsbygget i
Litauen.

BREEAM
er verdens eldste (1990)
og Europas ledende
miljøsertifiseringsverktøy
for bygninger.

Breeam står for
Building Research
Establishment
Environmental
Assessment
Method

Vi ønsker deg velkommen til å opdage en helt
ny standard for systempostkasser i denne
brosjyren!

Våre postkasser er
produsert av resirkulert
stål og kan gjennvinnes
- når den tid kommer.

🍂 100 % GRØNN ELEKTRISITET
🍂 GRATIS LADESTASJONER TIL EL-BIL
🍂 10 475M2 BREEAM BYGNING

Side 4

Side 5

HomeSolution systemkasser gir nye muligheter og
frigjør dyrbar tid – uansett om du er styreleder,
vaktmester, utleier eller beboer
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SYSTEMKASSER

HOMESOLUTION
Det nye postkontoret
Med deling av tilgang til kassen via app på mobilen, åpnes det for
en ny og enklere framtid, der sendinger kan leveres og hentes ut til
alle døgnets tider.
Vi kan glede oss til at hentfrister kan bli en saga blott - om kort tid
lanseres vår revolusjonerende delingskasse for pakkemottak.
Således får man rett og slett et helt postkontor i eget inngangsparti.

Fremtidens teknologi
Med e-paper skilt, kan teksten redigeres via pc eller bærbar
enhet, og endringene kommer til syne innen få sekunder. E-paper
teknologien gjør at navnene forblir synlige selv ved strømbrudd.
Gjentakende bestillinger av skilt elimineres, og miljøet spares for
mange hundre skiltproduksjoner årlig. Og ikke minst - anlegget vil
forbli som ny i mange tiår, ubesudlet av gule lapper og tusjmerking.
Systemet styres enkelt og sikkert via innlogging i tilhørende
HomeSolution-portal, der hvert postkasserom tildeles brukeren med
noen tastetrykk. Ved mistet nøkkelkort kan tilgangen raskt fjernes,
noe som gir god kontroll og øker sikkerheten betraktelig. Låsbytte blir
et utdatert begrep, og miljøet spares for enda en servicebil på veien.
Enkelt og sikkert, fra akkurat der en måtte befinne seg.

HomeSolution setter en helt ny standard innen mottaksløsninger til leilighetskomplekser og næringsbygg.
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SYSTEMKASSER

HOMESOLUTION

Fleksibelt
HomeSolution har sin egen gratis App.
Den kan benyttes til å åpne
postkassen, og til å dele tilgang med
ønsket person eller bedrift på
tidsbegrenset eller varig basis.

Assa Abloy solenoidelås for
åpning av hvert rom

Hvert postkasserom leveres
med egne nøkkelkort

Sikkert
HomeSolution postkasser kan åpnes av
samme kort som benyttes til byggets
adgangskontroll.

Enkelt
Systemet leveres med nøkkelkort
og leser for veggoppheng, SIM-kort og
antenneløsning. Og, med elektroniske
skilt som kan redigeres via HomeSolution
nettportal, er det så enkelt som det kan
bli.

Sonelås for felles åpning
av anlegget

2,9-tommer e-paper
skilt med elektronikk for
oppdatering av tekst

En egen montør-app gjør at hvert
postkasserom effektivt kobles til et
leilighetsnummer ved montering, klart
for en enkel tilknytning til brukerne via
HomeSolution nettportal.

Antenne med valgfri plassering
side, front eller montert på vegg
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Avlåst teknisk rom
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SYSTEMKASSER

ADVANCE
For mindre sameier og flerboliger, gir
Advance-serien flere fordeler som
oppnås med elektronisk lås:
Enkel deling av tilgang med familie
og venner, tidsbegrenset eller
på varig basis, gir en ny frihet i
hverdagen.
Mottaksrommet kan åpnes
kontaktløst med mobilen, brikker
og adgangskort. I tillegg er alle
våre postkasser i Advance-serien
forberedt for tilgangsdeling med
transportører.
Med på kjøpet oppnås et ryddig
førsteinntrykk som inspirerer beboere
og besøkende til å ta vare på
omgivelsene.
Kompletter opplevelsen med
elektroniske skilt, som redigeres
enkelt via app. Våre elektroniske
skilt og Advance låser drives av
batterier, uten behov for ekstern
strømtilførsel.

Del tilgang med hvem du vil - når du vil,
og lås opp kontaktløst med appene
IDbox IQ og Unlock
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SYSTEMKASSER

CLASSIC

Den klassiske nøkkelen skåret ut i metall lever fortsatt.
Naturligvis har vi fortsatt postkasser med
solide sylinderlåser og 3 tilhørende nøkler,
for de som liker å skrangle litt med nøkkelknippet.

Visste du at...
Hvis du kan bruke én nøkkel
til flere dører i bygget, har dere
systemlåser.
Våre systemkasser kan leveres
med samme låssystem, slik at du
kan du bruke den samme
nøkkelen til å åpne døren på
kassen din.
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ET ENHETLIG FØRSTEINNTRYKK
Med en ryddig rekke Trygg systemkasser vil
det oppnås et enhetlig og representativt
førsteinntrykk.
Det stilrene utseendet bevares i flere tiår
- både Trygg kasser og stativ er produsert
i varmgalvanisert stål, og lakkert med en
pulverlakk med høy finish.
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En fuktig klut for å tørke av støvet, og noen
dråper låsolje i nøkkelhullet vår og høst,
sikrer en alltid smidig lås.

Trygg Advance er rustet for fermtiden, med
nøkkelbrikker og app for å låse opp via
mobilen.
Med Trygg Advance kommer stor fleksibilitet
ved at man kan dele tilgangen med hvem
en vil - når en vil, med noen tastetrykk i
appen.

Og noe av det viktigste i en travel hverdag
– Trygg kan ta imot småpakker sammen
med den daglige posten, og oppbevarer
sendingene på sikreste måte.
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SYSTEMKASSER

PLANLEGGING

Tid

er noe av det mest dyrbare
vi har, noe vi i Stansefabrikken er
helhjertet opptatt av.
Det speiler seg i at vi velger å levere
varer som er laget for å vare lenge,
uten kontinuerlig vedlikehold og
tilsyn.
Men - det å bidra til at du kan ta
vare på tiden din, starter ikke bare
fra når anlegget kommer i bruk.
Vi ser også at det er viktig å tilrettelegge for at planleggingsfasen går
raskt og enkelt, slik at din tid kan
frigjøres til andre oppgaver.
Derfor har vi laget en klikk-og-dra
postkassevelger, hvor du kan raskt
og uten forpliktelser, kan lage et
oppsett som passer til din oppgang.
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Velgeren gir deg automatisk alle
nødvendige mål i en oversiktlig skisse, slik at
du kan videresende forslaget til dine
naboer - eller om du er medlem i styret - ta
det med til neste styremøte.
Vil du heller overlate alt til våre eksperter,
kan vi planlegge beste oppsett for deg helt gratis.
Så kan du frigjøre enda mer tid til andre
ting.

Farge

kan ha en betydelig

innvirkning på både førsteinntrykk og trivsel.
Skap en unik velkomst - vi kan lakkere i
akkurat den fargen dere ønsker!
Dersom det passer bedre med diskrete
fargetoner, har vi kasser i utvalgte
hvitnyanser på lager til enhver tid, klar for
omgående levering.

Visste du at...
Hvis det er behov for en
særdeles kraftig sikring mot
innbruddsforsøk, kan ekstra
sikringsbeslag leveres ferdig
montert på postkassenes
øvre framkant.
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Stansefabrikken Home
Norges mest anerkjente leverandør av systempostkasser
Vi og våre forhandlere
ønsker deg velkommen til
å be om et uforpliktende
pristilbud.
Vi er tilstede for deg
før, under og etter
anskaffelse av nytt
postkassesystem.

Vi kan stille til en befaring
for å se nærmere på
deres behov, og kan
selvsagt demonstrere
postkassene, slik at
dere kan både se og
kjenne på vår unike
Stansfabrikken-kvalitet.

Lurer du på noe?
Vi hjelper deg gjerne.
Med solid kunnskap har
vi svar på både store og
små spørsmål.
Vi gleder oss til en
hyggelig kasse-prat!

Stansefabrikken Home AS
Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad
www.postkasse.no • tlf: 45 86 59 35 • post@stansefabrikken.no

