Besteksomschrijving ALBA PPOSTKASTEN

47.31.20-a POST- BOODSCHAPPENKAST
BRIEVENBUS UNIT , TWEE ZIJDEN BEREIKBAAR
Fabrikaat : ALBA POSTKASTEN
Type : Briefkast voor portiekafsluiting, briefinworp aan voorzijde, deur aan
achterzijde.
Model : FK.L.R.Z. Serie TOP Line
Aantal units (st) : volgens tekening ,aanvullende gekoppelde kasten
t.b.v. video-/intercom en dergelijke en bijbehorende
apparatuur
postvak afmetingingen (bxhxd) 295x155x38
Materiaal : postkasten verzinkt plaatstaal, dikte 1.5 mm
frontplaat 2mm RVS AiSi 316
Oppervlaktebehandeling: polyester stuctuurcoating, buitenkwaliteit 90 mu
Kleur ; RAL … n.t.b.
Sluiting : cilinderslot met 2 sleutels ( eurolock)
Postvak deuren zijkant scharnierend
Frontpaneel
- afmetingen(bxh): vlg tekening leverancier op basis van geveltekening
- materiaal: corrosievast staal AiSi 316 ,dikte 2mm
- oppervlaktebehandeling: geborsteld K 320 / structuurcoating , kleur RAL......
- briefplaat: corrosievast geborsteld staal AiSi 316, naar buiten draaiend.
- Anti hengel / diefstal beveiliging
- naamplaathouders met blanco naamplaatjes, vlakliggend in/onder briefklep
- Huisnummer :Laser gegraveerd op RVS briefklep.
- Reclame indicatie vlakliggend in/ onder briefklep ja/nee, nee/nee en blanco
zwart
Beltableau
- Beldrukkers: RVS met platte drukknop
- Huisnummers naast beldrukker in resopal gelazerd
- Perforatie voor telefoon/intercom
- Sparing voor videocamera

47.31.20.B

BRIEVENBUSUNIT EENZIJDIG BEREIKBAAR VOOR IN / VOOR UIT
Fabrikaat : ALBA POSTKASTEN
Type: Wandmodel (WKMZ), briefinworp aan voorzijde, uitnemen aan voorzijde
Aantal Units(st): volgens opgave bestek en tekeningen architect
Postvak afmetingen: 295x155x385 / 295x215x385/ 295x450x200

Materiaal: Zincor cq RVS in structuurcoating RAL ....
Sluiting : cilinderslot met 2 sleutels ( eurolock)
Postvak deuren zijkant scharnierend
- briefplaat: corrosievast geborsteld staal AiSi 316, naar buiten draaiend.
- Anti hengel / diefstal beveiliging
- naamplaathouders met blanco naamplaatjes, vlakliggend in/onder briefklep
- Huisnummer :Laser gegraveerd op RVS briefklep.
- Reclame indicatie vlakliggend in/ onder briefklep ja/nee, nee/nee en blanco
zwart
Beltableau
- Beldrukkers: RVS met platte drukknop
- Huisnummers naast beldrukker in resopal gelazerd
- Perforatie voor telefoon/intercom
- Sparing voor videocamera

47.31.20.C

BRIEVENBUSUNIT EENZIJDIG BEREIKBAAR VOOR IN / VOOR UIT
Fabrikaat : ALBA POSTKASTEN Spatwaterdicht
Type: RVS wandmodel (BUMR), briefinworp aan voorzijde, uitnemen aan
voorzijde
Aantal Units(st): volgens opgave bestek en tekeningen architect
Postvak afmetingen: 295x155x385 / 295x215x385/ 295x450x200
Materiaal: RVS in structuurcoating RAL ....
Sluiting : cilinderslot met 2 sleutels ( eurolock)
Postvak deuren zijkant scharnierend
- briefplaat: corrosievast geborsteld staal AiSi 316, naar buiten draaiend.
- Anti hengel / diefstal beveiliging
- naamplaathouders met blanco naamplaatjes, vlakliggend in/onder briefklep
- Huisnummer :Laser gegraveerd op RVS briefklep.
- Reclame indicatie vlakliggend in/ onder briefklep ja/nee, nee/nee en blanco
zwart
Beltableau
- Beldrukkers: RVS met platte drukknop
- Huisnummers naast beldrukker in resopal gelazerd
- Perforatie voor telefoon/intercom
- Sparing voor videocamera
- Naamplaathouders met blanco naamplaatjes vlakliggend in front belkast

