Een stevige brievenbus, de oplossing voor
een groot postvolume.
B 11
De uitvoering van deze brievenbus is net als de andere LAROB producten een
staaltje van hoogwaardige kwaliteit.
Het ovengebakken aluminium wordt voorbehandeld om een betere hechting van
de verf te bekomen.
Op die manier bekomt men een produkt dat beter bestand is tegen onze gure
weersomstandigheden.
Alle RAL kleuren zijn leverbaar.

Dit type brievenbus bestaat in twee verschillende uitvoeringen.

B 11 ROND
Deze heeft een box met een afmeting van 420 x 450 x 320 mm (B x H x D)
De bus wordt opgehangen aan een buisframe met een doormeter van 48 mm.
Bij deze uitvoering liggen de bevestigingspunten op de zijkant.

B 11 RECHT
De afmetingen van deze brievenbus zijn identiek aan deze van de B 11 rond.
De brievenbus worst in deze versie opgehangen aan een rechthoekig profiel van
120 x 30 x 3 mm.
De bevestigingspunten zijn hier verdeeld, twee bovenaan en één aan ieder
zijvlak.

Pour les grands volumes : une boîte
solide.
B 11
L’execution de ce modèle est, tout comme celles des autres produits LAROB,
une démonstration d’exceleence.
L’aluminium est thermolaque pour assurer une meilleure adhérence de la
peinture et obtenir un produit plus résistant sous nos cieux peu cléments.
Disponible dans toutes les couleurs RAL.
Ce type de boîte aux lettres existe en deux versions.

B 11 RONDE
Dimensions : 420 x 450 x 320 mm (L x H x P).
La boîte est ici suspendue à une structure de tubes (diam. 48 mm).
Les fixations sont placées sur le côté.

B 11 DROITE
Dimensions identiques à celles de la B 11 ronde.
La boîte est suspendue à un profilé carré de 120 x 30 x 3 mm.
Les fixations sont réparties sur le dessus (2) et latéralement (1 de chaque côté).

