
"Postvakten" fungerar på alla typer av svenska brevlådor.
Flaggan på "Postvakten" fjädrar ut då brevlådans lock eller lucka öppnas.

Bilderna visar olika brevlådemodeller och montage med flaggan i både infällt och utfällt läge.
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• Lätt att montera.
• Monteras på den sida som gör flaggan synlig från huset.
• Flaggan är lätt att ta bort tillfälligt.
• Flaggan är reflexerande vid belysning med t.ex. ficklampa.
• Rostfritt och vädertåligt material.
• Tryckyta för företagslogotype (pris offereras).

Förpackningsstorlek c:a 8 x 12 cm 
Monterinsinstruktion medföljer.

Tillverkning och försäljning:                    Gävle Tel. 026-13 09 64, 070-655 32 04  e-post: info@lireco.nu

"Det tysta posthornet"

Prova före montage. 
Välj sida på brevlådan så att flaggan i utfällt läge går att se 
från huset. (Se monteringsförslag på första sidan).
Stick i flaggfjädern i rätt snedställda hål på plattan och prova 
monteringsläge med den lilla vita dubbelhäftande provtejpen
som är lätt att lossa (ej TESA-tejpen). 
Böj flaggfjädern under locket, luckan eller i auminiumvinkeln. 
Då du öppnar locket / luckan skall flaggan fjädras ut.

Montage
Rengör den valda monteringsytan med rödsprit. 
Byt provtejpen till TESA-tejpen (ta inte på tejpens limytor). 
Montera plattan på vald plats (limmet greppar direkt). 
Prova så att flaggan fjädrar ut då locket öppnas.

På lådor med lock kan flaggan även monteras på lådans 
front för att bli mer synlig från sidan.

Aluminiumvinkeln 
blir här ett stöd för
flaggan som glider 
av och fjädrar ut då 
luckan öppnas.  

OBS! Bifogad aluminiumvinkel används om locket eller 
luckan saknar ett naturligt stöd för flaggan då brevlådans 
lucka är stängd. 
Bilden är ett exempel på montering av aluminiumvinkeln.

 Tillverkare: Lireco, Gävle Tel. 026-13 09 64

• Fungerar på alla brevlådor med lock eller lucka.
• Kan placeras på olika sätt på brevlådan för 
  att bli synlig från huset.
• Rostfri, vädertålig och lättmonterad. 
• Flaggan är lätt att ta bort tillfälligt.

Utåtgående lucka

Bilden visar montage på olika brevlådemodeller med 
"Postvakten" i både infällt och signalerande flaggläge.

Slut på onödigt spring till brevlådan!

Flaggan på "Postvakten" fälls automatiskt 
ut och visar då posten lagts i brevlådan.


