Montage
Montage modellen Lovisa, Karl, Karolina, Blanka en Nikolai
Graaf een kuil die zo breed als de brievenbus en ongeveer 30 cm diep is. Vul de kuil tot de bovenrand met cement.
Maak het oppervlak mooi vlak. Steek de meegeleverde bout rechtop in het cement. Hij moet minstens 4 cm boven
het oppervlak uitsteken. Laat het gietsel een dag drogen. Plaats daarna de brievenbus op het hard geworden cement.
In de bodem van de brievenbus zit een gat waar de bout in past. Schroef de bout vast met een ring en een moer.

Montage model Gustaf
Bij levering is de voet aan de bodem van de brievenbus bevestigd met vier schroeven. Draai deze los en verwijder
de voet. De schroeven heeft u later weer nodig. De meegeleverde voet moet 30 cm boven de grond uitsteken.
Graaf een kuil van 30 cm diep en plaats de voet erin. Zet hem bij voorkeur op een vlak oppervlak, bijvoorbeeld een
tuintegel, zodat er nog 20 cm tot de grond overblijft. Vul de kuil op met cement en laat dit een dag drogen.
Monteer de brievenbus op de voet.
Montage paaltje van modellen Albertina en Albert
Graaf een kuil met een diepte van 30 cm en een diameter van 20 cm. Steek enkele lange schroeven of
spijkers door de gaten onder in het paaltje naar buiten. Daardoor komt het paaltje beter vast te zitten. Plaats
met behulp van een waterpas het paaltje rechtop in de kuil. Zet het voorlopig vast met enkele steunen,
bijvoorbeeld houten planken. Als u enkele grote stenen of stukken beton heeft, kunt u die ook in de kuil leggen.
Vul de kuil op met cement en laat dit een dag drogen. Monteer hierna de brievenbus op het paaltje met de
meegeleverde schroeven. Deze zaten bij levering in het paaltje.

Montage naambord van Flexbox-brievenbussen
Rechts op het deurtje zit een spoor waar het bord in past. U kunt het eenvoudig naar binnen of buiten schuiven.
Tussenschot Lovisa, Karl, Karolina, Blanka en Nikolai
Karolina, Karl: In het model Elegant legt u het tussenschot vooraan precies onder de opening van het deurtje.
Het valt vanzelf op zijn plaats tegen de rug van de brievenbus,licht naar voren hellend.
Lovisa, Ludvig: Zoals model elegant, maar u legt het tussenschot 10 cm onder opening
van het deurtje, vooraan in de daarvoor bedoelde uitsparingen.
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