Ny postkasse tænder lys i mørket
20. marts 2017

Allux har skabt en ny postkasseserie med
integreret LED‐lys, der tænder via en sensor.
En postkasse skal i dag være placeret ved vejen, og her
står den typisk i mørke, da lys fra huset ofte ikke når helt
herud. Det har inspireret industriel designer, Christian
Bjørn til i samarbejde med Allux at skabe en ny
postkasseserie med indbygget LED‐belysning.
“Når tingene udvikler sig, skaber det nye krav til design og funktion, de krav har vi mødt ved at integrere lys
i postkassen”, siger Christian Bjørn, industriel designer.
Udover at det er praktisk, at der er lys, når familien skal hente sine pakker og post efter mørkets frembrud,
så betyder placeringen ved vejen også, at postkassen er det første som husets gæster møder, når de
kommer på besøg. Dermed er postkassen med til at tage pænt imod samt lyse husnummer og navn op, som
mange i dag vælger at placere på postkassen.
Lyset tænder via en bevægelsessensor og kan tidsindstilles efter behov.

Store pakker tak!
Udover at postkassen har fået ny placering ved huset, har den også fået andre nye funktioner.
”Nutidens postkasse skal kunne tre ting. Den skal kunne stå frit, den skal være et visitkort for dem, der bor i
huset, og så skal den kunne rumme store pakker”, siger Christian Bjørn.
Derfor indeholder den nye postkasseserie også en pakkepostkasse med ekstra volumen, så den kan rumme
store pakker.
“I takt med den stigende nethandel efterspørger kunderne postkasser, der kan rumme andet og mere end
bare breve. Men samtidig vil de have en postkasse, der er smuk at have stående. Det får de med vores nye
pakkepostkasse”, siger Kim Visholm, produktchef hos Allux.
Pakkepostkassen er skabt ud fra tanken om, at den skal passe til de fleste hustyper. Den er enkel og
gedigen i sin form, men har samtidig kant, så den giver noget til huset uden at blive dominerende. Toppen
er let skrånende, hvilket giver et let udtryk, men har samtidig den funktion, at regnvand løber fra, og der
ikke kan henlægges skrald eller andet på toppen af postkassen.
Postkassen er fremstillet i galvaniseret pulverlakeret stål og monteret med rukolås, så pakker og breve er
forsvarligt lukket inde.
Postkassen er indstillet til Danish Design Award 2017.
l
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Fakta
Allux Bjørn pakkepostkasse måler: H1100xB400xD365mm
Den er udstyret med en dropsikring, der sikrer, at det ikke er muligt at komme til pakkerne uden en nøgle.
Allux Bjørn postkasse måler: H525xB345xD235mm
Begge modeller fås i helt sort eller sort med aluminiumsfarvet front
Vejledende udsalgspris: 3.199 kr. og 1.899 kr. inkl. moms
Juliana/Allux henviser til nærmeste forhandler på mail@juliana.com eller telefon +45 66 11 18 11
For yderligere information kontakt produktchef hos Allux, Kim Visholm på mail: kv@juliana.com eller
telefon +45 63 13 39 48

Allux postkasse og postkasse‐systemer er en division af Juliana Drivhuse A/S ‐ en dansk familieejet
produktions‐ og eksportvirksomhed grundlagt i 1963. Allux sortimentet består af nogle af markedets
flotteste postkasse‐, pakkepostkasse‐ samt postkasseanlægsløsninger.
Juliana Drivhuse A/S er én af verdens førende producenter af drivhuse til havefolket, og er lige nu i en
rivende udvikling. Juliana Drivhuse A/S beskæftiger 125 medarbejdere, heraf 55 i Danmark. Juliana Drivhuse
A/S sælger og markedsfører varemærkerne: Halls, Juliana, Botanica og Gabriel Ash
Læs mere på www.allux.com og www.juliana.com
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