Asennus
Flexbox-mallit Lovisa, Karl, Karolina, Blanka ja Nikolai
Kaiva 30 cm syvä reikä, joka on suurin piirtein yhtä suuri kuin postilaatikon pohja. Täytä reikä valulla, ja tasoita se
maanpinnan myötäiseksi. Aseta mukana tullut pultti keskelle valua niin, että ainakin 4 cm pultista jää näkyviin.
Varmista, että pultti seisoo suorassa, ja anna sen jälkeen valun kovettua vuorokauden ajan. Aseta tämän jälkeen
postilaatikko kovettuneen alustan päälle siten, että pultti työntyy postilaatikon pohjalevyssä olevaan reikään.
Kiristä laatikko kiinni alustaan mutterilla ja aluslevyllä (prikalla)

Flexbox Gustaf
Kaiva noin 30 cm syvä reikä. Aseta jalka reikään – mielellään jonkin litteän alustan kuten kivilaatan kanssa – niin,
että jalasta jää 30 cm maanpinnan yläpuolelle. Täytä reikä valulla ja anna kovettua vuorokauden ajan. Asenna sen
jälkeen postilaatikko jalkaan

Tolpan asennus Flexbox-malleille Albertina ja Albert
Kaiva noin 40 cm syvä reikä, joka on halkaisijaltaan noin 20 cm. Työnnä muutama ruuvi/naula tolpan
alareunassa oleviin reikiin, jotta se tarttuu paremmin valuun. Aseta tolppa reikään, ja tarkista vatupassilla,
että se on suorassa. Pidä tolppaa paikallaan tukien, esim. lankkujen, avulla. Voit tukea tolppaa myös
asettamalla isohkoja kiviä kuoppaan. Täytä sen jälkeen kuoppa valulla maan pintaan asti, ja anna kovettua
vuorokauden ajan. Kiinnitä tämän jälkeen postilaatikko tolppaan ruuvien ja tolpassa olevien reikien avulla.
Ruuvit tulevat tolpan mukana.

Vinkki
Valua varten voit ostaa rakennustarvikeliikkeestä ”Gjuta Grov” -valmislaastia. Valmislaasti koostuu sementistä,
hiekasta ja sideaineista, ja se on helppo sekoittaa: seokseen lisätään vain vettä.
Nimikyltin kiinnittäminen Flexbox-postilaatikoihin
Avaa etupuolen tyhjennysovi. Oven oikeassa reunassa (edestäpäin katsottuna) on ura, johon voit helposti
työntää kyltin (poistaminen on yhtä helppoa).
Jakohyllyn asentaminen Flexbox-malleihin Lovisa, Karl, Karolina, Blanka ja Nikolai
Hylly voidaan asettaa kahdelle eri tasolle. Ensimmäinen taso on aivan tyhjennysoven alla, ja toinen
taso on noin
15 cm alempana. Kummallakin tasolla on laatikon etummaisessa sisäseinässä valmiit lovet, joihin hyllyn katkaistut
kulmat asetetaan. Hylly – jonka kuuluu nojata taaksepäin – putoaa silloin luonnollisesti paikalleen postilaatikon
takaseinää vasten.

