
FASTIGHETSBOXAR
FÖR POST OCH PAKET
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Välkommen till 
Boxicon!

Fastighetsboxar är det nya 
sättet att ta emot brev och 
paket
Fastighetsboxar används för 
postutdelning i flerbostadshus istället 
för att ha inkast i lägenhetsdörrarna. 
Varje lägenhet och företag i huset 
får ett låsbart fack i fastighetsboxen 
där post och leveranser lämnas 
av brevbäraren. Fackens storlek 
i jämförelse med smala inkast i 
ytterdörrar innebär att inte bara brev 
utan också mindre paket får plats.

Boxicons fastighetsboxar finns i flera 
varianter, storlekar, material och 
utseende. De kan också monteras 
både inom- och utomhus, beroende 
på vad som passar bäst för projektet. 

Ett tryggt och enkelt val
Vi arbetar hela tiden med att förbättra 
våra produkter. Vi vill att ett köp från 
Boxicon ska vara enkelt, tryggt och 
med ett resultat ni kan vara nöjda 
med i år framöver. Välkommen till 
framtidens trapphus!

Vår vision är en bättre miljö och gladare 
boende, brevbärare och fastighetsägare.
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En del av den 
koldioxidneutrala 
fastigheten

■ Produkter framtagna med miljöaspekten i åtanke

■ Svensk produktion med EU-producerade råvaror

■ Leverans skickas direkt från tillverkning till slutkund

■ Högsta betyg i miljöbedömning från Sundahus

Produkter med fokus på 
miljömedvetenhet
Vår policy har alltid varit att se 
produktion, råmaterial och leverans 
ur en miljöaspekt och alltid se till 
att vi gör det bästa för miljön. Vi har 
vänt på varenda bockning, plåtbit 
och komponent för att hålla nere vårt 
koldioxidavtryck utan att tumma på 
kvaliteten. 

Resultatet har blivit en hel del 
innovativa lösningar som innebär 
bättre och tåligare produkter, lokal 
produktion och snabbare leveranser. 
Allt bidrar till ett väsentligt lägre 
koldioxidutsläpp än importerade 
produkter.

Råvaror från Sverige och EU
All produktion sker i Småland; både 
plåtbearbetning, pulverlackering 
och montering. Vi skickar varorna 
direkt från fabriken till slutkund utan 
mellanlagring. Alla större råvaror 
tillverkas också i Sverige, och vi köper 
plåt från i svenska eller Europeiska 
gruvor och pulverlack från en lokal 
producent.

Vi garanterar att vi alltid väljer 
bästa möjliga råvara ur miljöaspekt 
samtidigt som vi uppfyller våra högt 
ställda kvalitetskrav. 

Vi räddar 
världen - 
ett träd i 
taget

För varje såld fastighetsbox 
planterar vi ett träd
Vi vill att du ska känna dig trygg när 
du köper produkter från oss. Inte 
bara att er post ligger säker, men att 
du också gör ett klokt miljöval. Vårt 
miljöprogram innebär att vi bland 
annat planterar ett träd för varje såld 
fastighetsbox. Se det som att du gör 
något för framtida generationer när 
du handlar från oss.

För en hållbar framtid
Det är inte bara produktion och 
leverans som påverkar vår miljö och 
planetens framtid. När en produkt 
nått sin livslängd är det också viktigt 
med vad som händer när den ska 
kasseras. Alla våra produkter kan 
källsorteras i sin helhet, vilket gör de 
lättare att återvinna. 
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Få hjälp innan, under 
och efter ert köp

Inventering
Vi hjälper er med produkter, placering, 
funktioner och smarta lösningar ert projekt 
kan dra nytta av.

Beställning
Våra produkter skickas direkt från 
tillverkning till er fastighet. Raka vägen utan 
mellanhänder.

Installation
Vi kan ordna med erfarna hantverkare som 
monterar fastighetsboxarna på ett korrekt och 
säkert sätt.

Driftstart
Få koll på driftstarten, se till att de boende får 
rätt information och få hjälp med praktiska 
moment som med namnmärkning och 
nyckelutdelning. Dags att börja ta emot post!

Eftersupport
Köp reservdelar, uppgradera er fastighetsbox, 
beställ namnskyltar när någon flyttar in. Vi 
finns där för er under hela fastighetsboxens 
livstid.

Vi finns alltid nära till hands för att 
svara på frågor och komma med råd. 
Besök oss på www.boxicon.se för mer 
information om ditt fastighetsboxköp.
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Ett tryggare boende
En av de största fördelarna med 
fastighetsboxar i entrén är att 
lägenhetsdörrarna inte behöver ha 
brevinkasten. Det finns flera fördelar 
med det, inte minst att inbrottsrisken 
och spridning av brand minskar, men 
också riskerna för brand att spridas.

Paketleveranser blir också möjliga 
med fastighetsboxar för leveranser 
som annars hade varit för stora 
för brevinkasten. Alla lägenheter i 
fastigheten, så väl som diverse företag 
eller föreningar, har sitt egna fack för 
att ta emot och lagra försändelser.

Förbättra miljön i trapphuset
Med dörrar utan brevinkast 
minskar också värmeförluster från 
lägenheterna, vilket sparar både de 
boendes pengar och är bättre för 
miljön. Ljud och lukt som exempelvis 
matos minskar också till och från 
trapphuset och lägenheterna.

Med fastighetsboxar förbättras också 
brevbärarnas dagliga arbete. De 
kan snabbare och enklare dela ut 
post och paket i en centralt placerad 
fastighetsboxanläggning, och det 
blir färre personer som rör sig i 
trapphuset.

Fördelar med 
fastighetsboxar

■ Ytterdörrar utan inkast minskar risk för inbrott och brand

■ Möjligheter att ta emot större försändelser

■ Sänker uppvärmningskostnaderna

■ Minskar ljud, drag och lukt mellan trapphus och lägenhet

Anpassa fastighetsboxens utseende och 
färg efter trapphusets stil. Låt den smälta in 
i designen eller sticka ut som en höjdpunkt. 
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Ta emot leveranser i 
trapphuset

Försändelser till entrén
Med en fastighetsbox kan ni få fler 
typer av paket och leveranser till 
den egna entrén. Fastighetsboxen 
tillåter att ni tar emot så kallade 
varubrev; mindre paket som skickas 
med brevbäraren. Inte alla, men 
många, paket kan skickas som 
varubrev. Varubrev är normalt 
omöjliga att leverera i ett brevinkast 
i lägenhetsdörren, men blir möjliga 
med fastighetsbox. Det förenklar 
vardagen och innebär att boende inte 
längre behöver gå till ett postombud 
för små leveranser, e-handelsköp och 
liknande.

Vilken sorts paket?
Även om många väljer att ha större 
fack i fastighetsboxen, ofta kallade 
paketfack, är det inte något som 
PostNord eller andra utdelare kan 
använda i dagsläget. Det största paket 
som kan delas ut i en fastighetsbox 
är fortfarande varubrev. Maxmåtten 
för ett varubrev är 34 cm brett, 24 cm 
djupt och 7 cm högt och det får väga 
max 2 kg. 

Vill ni framtidssäkra för när det 
blir möjligt att ta emot större 
paketleveranser kan ni fortfarande 
välja till större fack i fastighetsboxen.

■ En fastighetsbox ökar möjligheterna för e-handel

■ Slipp gå till postombud för mindre leveranser

■ Flera mottagare kan dela på ett eller flera servicefack

Så fungerar servicefack
Ett servicefackär ett gemensamt fack som fungerar 
som extra lagringsutrymme. Har en boende 
redan ett fullt fack kan det det extra servicefacket 
temporärt utnyttjas. Den boende får en nyckel till 
servicefacket i samband med leveransen.
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Säkerhet
Lynx uppfyller alla krav och riktlinjer 
enligt gällande standard och är 
P-märkta med Säkerhetsklass 2 från 
RI.SE (tidigare SP).

Snedtak
Snedtak förhindrar att saker, reklam 
och post läggs ovanpå boxen.

Färgval och material
Produkten finns i valfri RAL-kulör. Fack 
och stomme kan målas i olika kulörer. 
Standardfärger är RAL 7001     och 
RAL 9010     . Lynx finns även i äkta 
mässing och rostfritt stål.

Material
Pulverlackerad plåt från EU.

Namnm- och 
reklammärkning
Facken märks med integrerad och 
skyddad namnskylt och reklamskylt.

Låsning
Låscylinder med tre tillhörande 
nycklar. Lynx kan beställas med 
annan håltagning för specifika 
cylindrar och är förberedd för 
elektroniska lås samt integration i 
husets passersystem. 

Servicefack
Extra fack för fler leveranser kan väljas 
som tillbehör i antingen enkel, dubbel 
eller trippel storlek. Flera boende kan 
dela på ett fack.

Tillgänglighet
Lynx uppfyller samtliga av Byggklokts 
krav gällande funktionshinder.

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Fastighetsbox Lynx

Lynx Original

Lynx Original är Boxicons populäraste 
fastighetsbox. Boxen är smal och 
enkel att placera i trapphuset.

Lynx Ute

Lynx Ute har flera specialfunktioner 
för att kunna placeras utomhus och 
klara alla typer av väder. 

Fack: 2-18 st 

Bredd: 377 mm eller 685 mm 

Djup: 380 mm 

Höjd: 315-1099 mm

Fack: 2-18 st 

Bredd: 377 mm eller 685 mm 

Djup: 380 mm 

Höjd: 315-1099 mm

Lynx Special

Lynx Special har facken placerade 
vertikalt för att komma mer väggnära 
och spar plats i en smal entré.

Fack: 2-8 st 

Bredd: 468 mm eller 867 mm 

Djup: 153 mm 

Höjd: 622-1138 mm

Lynx Liggande

Lynx Liggande är något bredare än 
Original, vilket gör att den passar 
bättre i trapphus med mycket 
väggyta.

Fack: 2-18 st 

Bredd: 468 mm eller 867 mm 

Djup: 288 mm 

Höjd: 365-1235 mm

■ Lynx är en serie fastighetsboxar för inom- och utomhusbruk

■ Uppfyller alla standarder och certifikat för användning i Norden

■ Tillgänglig i fyra modeller: Original, Liggande, Ute och Special

■ Flera val av storlekar, tillbehör och färger
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Säkerheten är vår högsta 
prioritet
Post och paket ligger i tryggt förvar 
med i en fastighetsbox från Boxicon. 
Vi har gjort allt för att fastighetsboxen 
ska vara en så säker förvaring 
som möjligt. Utöver att stomme 
och luckor är i tålig stålplåt, och 
uppfyller alla gällande inbrotts- och 
säkerhetsklassningar, har vi även valt 
att ytterligare förstärka med dubbla 
brytskydd. Framför centrallåsregeln 
går en kraftig list som skyddar mot 
brytning och bakom varje smålucka 

har vi förstärkt fästet för smålåsregeln 
ordentligt, vilket gör det extra svårt 
att ta sig in i facken.

Inkasten är byggda för försvåra att 
post plockas upp genom inkastet, 
vilket är mycket ovanligt att det ens 
försöks, men alltid bra att förhindra. 
Våra fastighetsboxar har också 
byggts extra täta för att försvåra 
brandspridning och förhindra att regn 
och snö tar sig in i boxarna när de 
placeras utomhus.

■ Alla Boxicons fastighetsboxar har högsta Säkerhetsklass

■ Smala inkast förhindrar uppfiskning av post

■ Dubbla brytskydd i centraldörr och luckor

■ Patentsökta lösningar för ytterligare inbrottsskydd

Marknadens säkraste 
förvaring av post och 
paket

Dubbla brytskydd i centraldörr och 
luckorna ökar tryggheten och minskar 
riskerna för uppbrutna dörrar.
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Fastighetsboxar anpassade 
efter nordiskt klimat

Vi har utvecklat våra produkter för att 
kunna monteras utomhus även under 
tuffa förhållanden. Fastighetsboxarna 
är testade för att klara regn, snö, vind 
och månader av minusgrader.

När det kommer till post och 
försändelser är det en självklarhet att 
de ska hållas borta från väta. Även 
när fastighetsboxarna placeras under 
ett tak kan regn blåsa in från sidan. 

Våra fastighetsboxar har luckor och 
avrinningssystem som ser till att post 
och paket förblir torra.

Vi har också sett till att rörliga delar 
inte skaver mot varandra, och det 
tillsammans med det förstärkta 
rostskyddet av ytskikten gör att 
våra fastighetsboxar har de bästa 
förutsättningarna på marknaden idag 
när det kommer till utomhusbruk.

Lynx Ute är 
specialframtagen för 
utomhusbruk

Fastighetsbox Lynx Ute är 
specialframtagen för nordiskt 
utomhusklimat. Utöver extra 
korrosionsskyddad plåt som klarar de 
tuffaste förhållandena har Lynx Ute 
också speciella lås vars mekanik inte 
fryser under vintertid. Lynx Ute har 
också täckande lister runt luckorna; 
platsen där den största risken för att 
regn och vind tar sig in.

Alla de fördelarna i kombination 
med ett rejält tak till fastighetsboxen 
öppnar upp många möjligheter 
för utomhusplacering. För större 
fastigheter kan boxanläggningen för 
flera uppgångar placeras centralt 
på en innergård. Fastighetsboxarna 
kan också sömlöst bli en del av 
fastigheten genom att byggas in 
i fasaden eller placeras på stativ i 
anslutning till entrén.

■ Montera fastighetsboxar utomhus på fasad eller stativ

■ Byggda för att stå emot regn, snö och kyla

■ Extra korrosionsskyddade ytskikt

■ Skyddande tak, luckor och specialgjorda lås
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Integrera fastighetsboxarna 
med elektronisk låsning

Uppgradera med 
elektroniska lås
Alla våra fastighetsboxar kan utrustas 
med elektroniska lås som i sin tur 
kopplas till husets passersystem. På 
så vis kan boende öppna sina fack 
med samma bricka de använder för 
passage i fastigheten. Låsen kommer 
färdigmonterade i fastighetsboxen 
och behöver bara anslutas till 
systemet.

Lås, taggar och behörighet 
administreras fortfarande i det 
nuvarande systemet utan några 
tillkommande kostnader, ny 
programvara eller komplicerade 
integrationer. 

Förenklar nyckelhanteringen
Fördelarna med elektroniska lås är 
att ni slipper separat nyckelhantering 
för anläggningen, vilket för 
större föreningar kan vara både 

tidsödande och kostsamt. Taggar i 
ett passersystem är både enklare att 
ersätta och går att avaktivera utan att 
några lås behöver bytas ut på plats.

Våra fastighetsboxar fungerar med alla de vanligaste 
passagesystemen på marknaden: exempelvis Aptus, 
RCO, Axema, ASSA, QT m.fl.

Förgyll utsikterna i 
trapphuset

Skäm bort er entré
Vi vet att många vill ge ett gott intryck 
i entrén, exempelvis med färg eller 
lyxigare materialval. Vi har tagit fram 
flera premiumvarianter, bland annat 
produkter mässing och rostfritt stål. 

Med fastighetsboxar och tillhörande 
trapphusinredning i äkta mässing 
eller rostfritt stål får ni en unik 
atmosfär i trapphuset. Mässing är ett 
tidlöst material och fungerar såväl i 
både sekelskifteshus som nybyggen.

Fastighetsboxen blir en 
inredningsdetalj
Alla modeller och storlekar av 
våra fastighetsboxar Lynx Original, 
Liggande och Special samt 
tidningshållare och entrétavlor går att 
få i premiumutförande. Alla smarta 
funktioner är fortfarande kvar, och 
fastighetsboxen är fortfarande lika 
säker mot inbrott och kommer att 
göra intryck i er entré i många år 
framöver.

■ Lyxiga material

■ Mässing eller rostfritt stål

■ Matchande tillbehör
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Småländsk plåt 
sedan 1951

Vi är en företagsgrupp i östra 
Småland som arbetat med 
plåt, plåtkonstruktioner och 
pulverlackering i decennier. Sedan 
50-talet har vi producerat metallvaror 
med högsta kvalitet och med minsta 
möjliga belastning på miljön. Utöver 
legotillverkning produceras här en 
hel del varumärken som alla utmärks 
av hög kvalitet och lokal tillverkning. 
Totalt har vi ett 70-tal anställda inom 
produktionen.

För ett antal år sedan började vi se på 
fastighetsboxar, en marknad som har 
växt stadigt under många år, och där 
vi ser att vi kan bli konkurrenskraftiga. 

Boxicon AB, som tidigare hette 
Sbox Kvistrum AB, började sälja 

fastighetsboxar i Norge i 2019. 
För svenska marknaden fick vi 
vårt certifikat för fastighetsboxar 
i november 2019 och i mars 2020 
började vi leverera ut till kund. 

Trots den korta tiden på marknaden 
har vi växt till att bli en av de större 
leverantörerna. Under hösten 
2020 hade vi en marknadsandel på 
15 % och intresset för våra lösningar 
bara växer. Det är för oss tydligt 
att marknaden bara har saknat en 
innovativ och lokalt producerad 
fastighetsbox. 

Vi erbjuder en bättre fastighetsbox, 
ett lägre pris och mindre påverkan på 
miljön. Det är vårt löfte. 

Utanför Västervik i Småland blandar 
vi lika delar passion, hantverk och 
erfarenhet för att ta fram våra 
produkter. Allt för ett slutresultat av 
absolut högsta kvalitet.

David Apelquist, VD
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Lynx Original

Produktbeskrivning
Lynx Original är Boxicons populäraste 
modell och en modern fastighetsbox 
med 2 till 18 postfack per enhet. Den 
kan monteras antingen upphängd 
på vägg, infälld eller på stativ. Lynx 
Original är en godkänd hos RI.SE 
(tidigare SP) och uppfyller alla 
krav gällande certifieringar och 
användarvänlighet.

Färger
Standardfärger är RAL 7001 och RAL 
9010. Produkten kan målas i valfri 
RAL-kulör eller tillverkas i mässing 
eller rostfritt stål.

Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Egenskap Värde

Certifiering Godkänd av Forum För Fastighetsboxar

Säkerhetsklass Högsta (2), certifierad hos RI.SE

P-märkning Ja

Inkast 13 mm, med klaff

Namnmärkning En 160 x 18 mm namnskylt per postfack

Tillgänglighet Uppfyller samtliga krav från Byggklokt

Tillbehör Snedtak, benstativ, servicefack

Färgval Valfri RAL-kulör

Material Galvaniserad stålplåt, 1-1,5 mm

Ytskikt Pulverlackering

Placering Inomhus

Postfack lås Eurolock cylinderlås, 3 nycklar

Garanti 12 år

Elektronisk låsning Ja, som tillval
RAL 7001 RAL 9010

Variant Postfack Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

Lynx Original 1x2 2 375 x 384 x 315 mm 6.5 BLJ12-0000

Lynx Original 1x3 3 375 x 384 x 427 mm 9.6 BLJ13-0000

Lynx Original 1x4 4 375 x 384 x 539 mm 12.7 BLJ14-0000

Lynx Original 1x5 5 375 x 384 x 651 mm 15.9 BLJ15-0000

Lynx Original 1x6 6 375 x 384 x 763 mm 18.9 BLJ16-0000

Lynx Original 1x7 7 375 x 384 x 875 mm 22.1 BLJ17-0000

Lynx Original 1x8 8 375 x 384 x 987 mm 25.5 BLJ18-0000

Lynx Original 1x9 9 375 x 384 x 1099 mm 26.0 BLJ19-0000

Lynx Original 2x2 4 685 x 384 x 315 mm 12.0 BLJ22-0000

Lynx Original 2x3 6 685 x 384 x 427 mm 17.8 BLJ23-0000

Lynx Original 2x4 8 685 x 384 x 539 mm 23.6 BLJ24-0000

Lynx Original 2x5 10 685 x 384 x 651 mm 29.4 BLJ25-0000

Lynx Original 2x6 12 685 x 384 x 763 mm 35.2 BLJ26-0000

Lynx Original 2x7 14 685 x 384 x 875 mm 40.9 BLJ27-0000

Lynx Original 2x8 16 685 x 384 x 987 mm 46.7 BLJ28-0000

Lynx Original 2x9 18 685 x 384 x 1099 mm 47.7 BLJ29-0000

Innermått, fack Bredd x Djup x Höjd

Enkelfack 280 x 350 x 110 mm

Dubbelfack 280 x 350 x 220 mm

Trippelfack 280 x 350 x 330 mm

Det ingår med Lynx
Fastighetsbox Lynx levereras som en 
komplett produkt:

 ■ Fastighetsbox

 ■ Monteringsskena för upphängning 
på vägg

 ■ Inbyggt avlastningsbord

 ■ Reklammärkning (röda/gröna 
skyltar) till varje fack

 ■ Lås och 3 par nycklar till varje fack

Ytterligare tillbehör
Fastighetsbox Lynx kan utrustas extra 
tillbehör:

 ■ Snedtak

 ■ Stativ för fristående montering

 ■ Fack i dubbel eller trippel storlek 
(servicefack)

 ■ Elektroniska lås
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Lynx Liggande

Egenskap Värde

Certifiering Godkänd av Forum För Fastighetsboxar

Säkerhetsklass Högsta (2), certifierad hos RI.SE

P-märkning Ja

Inkast 10 mm

Namnmärkning En 160 x 18 mm namnskylt per postfack

Tillgänglighet Uppfyller samtliga krav från Byggklokt

Tillbehör Snedtak, benstativ, servicefack

Färgval Valfri RAL-kulör

Material Galvaniserad stålplåt, 1-1,5 mm

Ytskikt Pulverlackering

Placering Inomhus

Postfack lås Eurolock cylinderlås, 3 nycklar

Garanti 12 år

Elektronisk låsning Som tillval och integration med passersystem

Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Produktbeskrivning
Lynx Liggande är en fastighetsbox 
med liggande fack och finns i storlek 
upp till 18 fack per box. Den kan 
monteras antingen på eller infälld i 
vägg, eller på stativ. Lynx Liggande 
är en godkänd hos RI.SE (tidigare 
SP) och uppfyller alla krav gällande 
certifieringar och användarvänlighet.

Färger
Standardfärger är RAL 7001 och RAL 
9010. Produkten kan målas i valfri 
RAL-kulör eller tillverkas i mässing 
eller rostfritt stål.

RAL 7001 RAL 9010

Variant Postfack Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

Lynx Liggande 1x2 2 468 x 288 x 365 mm 6.8 BL12-0000

Lynx Liggande 1x3 3 468 x 288 x 494 mm 10.1 BL13-0000

Lynx Liggande 1x4 4 468 x 288 x 622 mm 13.4 BL14-0000

Lynx Liggande 1x5 5 468 x 288 x 750 mm 16.7 BL15-0000

Lynx Liggande 1x6 6 468 x 288 x 879 mm 19.9 BL16-0000

Lynx Liggande 1x7 7 468 x 288 x 1008 mm 23.3 BL17-0000

Lynx Liggande 1x8 8 468 x 288 x 1136 mm 26.8 BL18-0000

Lynx Liggande 1x9 9 468 x 288 x 1120 mm 27.4 BL19-0000

Lynx Liggande 2x2 4 867 x 288 x 365 mm 12.6 BL22-0000

Lynx Liggande 2x3 6 867 x 288 x 494 mm 18.7 BL23-0000

Lynx Liggande 2x4 8 867 x 288 x 622 mm 24.8 BL24-0000

Lynx Liggande 2x5 10 867 x 288 x 750 mm 30.9 BL25-0000

Lynx Liggande 2x6 12 867 x 288 x 879 mm 37.1 BL26-0000

Lynx Liggande 2x7 14 867 x 288 x 1008 mm 43.1 BL27-0000

Lynx Liggande 2x8 16 867 x 288 x 1136 mm 49.2 BL28-0000

Lynx Liggande 2x9 18 867 x 288 x 1120 mm 50.2 BL29-0000

Det ingår med Lynx
Fastighetsbox Lynx levereras som en 
komplett produkt:

 ■ Fastighetsbox

 ■ Monteringsskena för upphängning 
på vägg

 ■ Inbyggt avlastningsbord

 ■ Reklammärkning (röda/gröna 
skyltar) till varje fack

 ■ Lås och 3 par nycklar till varje fack

Ytterligare tillbehör
Fastighetsbox Lynx kan utrustas extra 
tillbehör:

 ■ Snedtak

 ■ Stativ för fristående montering

 ■ Fack i dubbel eller trippel storlek 
(servicefack)

 ■ Elektroniska lås

Innermått, fack Bredd x Djup x Höjd*

Enkelfack 370 x 280 x 123 mm

Dubbelfack 370 x 280 x 246 mm

Trippelfack 370 x 280 x 369 mm

* För 1x9 och 2x9 är höjden för Enkelfack: 110 mm, Dubbelfack: 220 mm och 
Trippelfack: 330 mm.
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Lynx Ute

Produktbeskrivning
Lynx Ute är en fastighetsbox med 
flera specialfunktioner för att 
kunna monteras utomhus. Extra 
zinkgalvaniserad plåt, speciallås till 
fack samt flera skyddande delar i 
lucka och gångjärn gör att den både 
är flexibel i placeringen utomhus och 
kommer klara de tuffaste nordiska 
förhållandena.

Färger
Standardfärger är RAL 7001 och RAL 
9010. Produkten kan målas i valfri 
RAL-kulör eller tillverkas i mässing 
eller rostfritt stål.

Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Egenskap Värde

Certifiering Godkänd av Forum För Fastighetsboxar

Säkerhetsklass Högsta (2), certifierad hos RI.SE

P-märkning Ja

Inkast 13 mm, med klaff

Namnmärkning En 160 x 18 mm namnskylt per postfack

Tillgänglighet Uppfyller samtliga krav från Byggklokt

Tillbehör Snedtak, benstativ, servicefack

Färgval Valfri RAL-kulör

Material Varmförzinkad stålplåt 1-1,5 mm

Ytskikt Pulverlackering

Placering Inom- eller utomhus

Postfack lås Eurolock cylinderlås, 3 nycklar

Garanti 12 år

Elektronisk låsning Ja, som tillval
RAL 7001 RAL 9010

Variant Postfack Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

Lynx Ute 1x2 2 375 x 384 x 315 mm 6.5 BUL12-0000

Lynx Ute 1x3 3 375 x 384 x 427 mm 9.6 BUL13-0000

Lynx Ute 1x4 4 375 x 384 x 539 mm 12.7 BUL14-0000

Lynx Ute 1x5 5 375 x 384 x 651 mm 15.9 BUL15-0000

Lynx Ute 1x6 6 375 x 384 x 763 mm 18.9 BUL16-0000

Lynx Ute 1x7 7 375 x 384 x 875 mm 22.1 BUL17-0000

Lynx Ute 1x8 8 375 x 384 x 987 mm 25.5 BUL18-0000

Lynx Ute 1x9 9 375 x 384 x 1099 mm 26.0 BUL19-0000

Lynx Ute 2x2 4 685 x 384 x 315 mm 12.0 BUL22-0000

Lynx Ute 2x3 6 685 x 384 x 427 mm 17.8 BUL23-0000

Lynx Ute 2x4 8 685 x 384 x 539 mm 23.6 BUL24-0000

Lynx Ute 2x5 10 685 x 384 x 651 mm 29.4 BUL25-0000

Lynx Ute 2x6 12 685 x 384 x 763 mm 35.2 BUL26-0000

Lynx Ute 2x7 14 685 x 384 x 875 mm 40.9 BUL27-0000

Lynx Ute 2x8 16 685 x 384 x 987 mm 46.7 BUL28-0000

Lynx Ute 2x9 18 685 x 384 x 1099 mm 47.7 BUL29-0000

Innermått, fack Bredd x Djup x Höjd

Enkelfack 280 x 350 x 110 mm

Dubbelfack 280 x 350 x 220 mm

Trippelfack 280 x 350 x 330 mm

Det ingår med Lynx
Fastighetsbox Lynx levereras som en 
komplett produkt:

 ■ Fastighetsbox

 ■ Monteringsskena för upphängning 
på vägg

 ■ Inbyggt avlastningsbord

 ■ Reklammärkning (röda/gröna 
skyltar) till varje fack

 ■ Lås och 3 par nycklar till varje fack

Ytterligare tillbehör
Fastighetsbox Lynx kan utrustas extra 
tillbehör:

 ■ Snedtak

 ■ Stativ för fristående montering

 ■ Fack i dubbel eller trippel storlek 
(servicefack)

 ■ Elektroniska lås

Special för utomhusboxar
Boxicons fastighetsboxar 
för utomhusbruk har flera 
specialfunktioner:

 ■ Lås för utomhusbruk klarar 
temperaturer ner till -30 °C utan att 
frysa fast

 ■ Större heltäckande tak skyddar 
mot nederbörd

 ■ Dubbelt korrosionsskydd med 
varmförzinkning
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Lynx Special

Egenskap Värde

Certifiering Godkänd av Forum För Fastighetsboxar

Säkerhetsklass Högsta (2), certifierad hos RI.SE

P-märkning Ja

Inkast 10 mm

Namnmärkning En 160 x 18 mm namnskylt per postfack

Tillgänglighet Uppfyller samtliga krav från Byggklokt

Tillbehör Snedtak, benstativ, servicefack

Färgval Valfri RAL-kulör

Material Galvaniserad stålplåt, 1-1,5 mm

Ytskikt Pulverlackering

Placering Inomhus

Postfack lås Eurolock cylinderlås, 3 nycklar

Garanti 12 år

Elektronisk låsning Som tillval och integration med passersystem

Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Produktbeskrivning
Lynx Special är en fastighetsbox med 
stående fack, vilket gör den väldigt 
väggnära och enkel att placera i 
smalare trapphus. Den kan monteras 
antingen på eller infälld i vägg, eller 
på stativ. Lynx Special är en godkänd 
hos RI.SE (tidigare SP) och uppfyller 
alla krav gällande certifieringar och 
användarvänlighet.

Färger
Standardfärger är RAL 7001 och RAL 
9010. Produkten kan målas i valfri 
RAL-kulör eller tillverkas i mässing 
eller rostfritt stål.

RAL 7001 RAL 9010

Variant Postfack Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

Lynx Special 1x2 2 468 x 153 x 622 mm 8.0 LS12-0000

Lynx Special 1x3 3 468 x 153 x 879 mm 12.0 LS13-0000

Lynx Special 1x4 4 468 x 153 x 1136 mm 16.1 LS14-0000

Lynx Special 2x2 4 867 x 153 x 622 mm 14.9 LS22-0000

Lynx Special 2x3 6 867 x 153 x 879 mm 22.3 LS23-0000

Lynx Special 2x4 8 867 x 153 x 1136 mm 29.5 LS24-0000

Det ingår med Lynx
Fastighetsbox Lynx levereras som en 
komplett produkt:

 ■ Fastighetsbox

 ■ Monteringsskena för upphängning 
på vägg

 ■ Reklammärkning (röda/gröna 
skyltar) till varje fack

 ■ Lås och 3 par nycklar till varje fack

Ytterligare tillbehör
Fastighetsbox Lynx kan utrustas extra 
tillbehör:

 ■ Snedtak

 ■ Stativ för fristående montering

 ■ Fack i dubbel eller trippel storlek 
(servicefack)

 ■ Elektroniska lås

Innermått, fack Bredd x Djup x Höjd

Enkelfack 370 x 145 x 226 mm
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Egenskap Värde

Namnmärkning Dynamo- eller pappersnamnskylt

Färgval Valfri RAL-kulör

Material Stålplåt, 1.5 mm

Ytskikt Pulverlackering

Placering Inomhus

Garanti 12 år

Produktbeskrivning
En smart och stark tidningshållare 
som är enkel att montera och med en 
flexibel namnhållare. Produkten är 
tillverkad i pulverlackerad plåt.

Färger
Standardfärger är RAL 7001 och RAL 
9010. Produkten kan målas i valfri 
RAL-kulör eller tillverkas i mässing 
eller rostfritt stål.

Variant Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

Lupus tidningshållare 165 x 79 x 190 mm 0.7 THL-0000

Lupus
Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Egenskap Värde

Låsbar Ja, 3 nycklar ingår

Färgval Valfri RAL-kulör

Material Galvaniserad stålplåt, 4 mm härdat glas

Ytskikt Pulverlackering

Magnetisk yta Ja

Placering Inomhus

Garanti 12 år

Produktbeskrivning
Låsbar entrétavla med plats för 2, 3 
eller 4 A4-papper, i målad plåt och 
med magnetbakgrund. Glaset är ett 
4 mm härdat glas och fronten har lås 
från Eurolock.

Färger
Standardfärger är RAL 7001 och RAL 
9010. Produkten kan målas i valfri 
RAL-kulör eller tillverkas i mässing 
eller rostfritt stål.

Variant Antal A4 Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

Ursus 2x1 2 445 x 42 x 325 mm 3.3 ET21-0000

Ursus 3x1 3 665 x 42 x 325 mm 4.8 ET31-0000

Ursus 2x2 4 445 x 42 x 624 mm 5.2 ET22-0000

Ursus
Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI
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Stativ
Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Produktbeskrivning
Stativ för fristående montering av 
fastighetsbox Lynx Original och 
fastighetsbox Lynx Ute. Stativet 
kan fästas utomhus i mark med 
betongfundament eller inomhus i golv 
med skruv.

Färger
Standardfärger är RAL 7001 och RAL 
9010. Produkten kan målas i valfri 
RAL-kulör eller tillverkas i mässing 
eller rostfritt stål.

Egenskap Värde

Fästning Gjuten i fundament eller skruv

Färgval Valfri RAL-kulör

Material Galvaniserad stålplåt

Ytskikt Pulverlackering

Placering Inomhus eller utomhus

Garanti 12 år

Variant Postfack Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

Stativ - Enkelbredd 2-6 2-6 i höjd 375 x 170 x 1812 mm 20.3 M-UTE-1-6-1-4

Stativ - Enkelbredd 7-9 7-9 i höjd 375 x 170 x 1912 mm 22.6 M-UTE-1-9-1-7

Stativ - Dubbelbredd 2-6 2-6 i höjd 685 x 170 x 1812 mm 29.1 M-UTE-2-6-2-4

Stativ - Dubbelbredd 7-9 7-9 i höjd 685 x 170 x 1912 mm 31.0 M-UTE-2-9-2-7

Träram
Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Produktbeskrivning
Träram är ett tillbehör för 
fastighetsbox Lynx. Träramen är 
tillverkad i stavlimmad ek och 
omger en eller flera fastighetsboxar i 
anläggningen för ett ge en ombonad 
och inbjudande entré. Träramen 
levereras i platt paket och monteras 
på plats. Den övre skivan kan 
beställas antingen som plant tak eller 
snedtak.

Målning och bets
Träramen levereras i naturträ, men 
kan målas eller betsas innan eller 
efter montering.

Egenskap Värde

Fästning Fästs i fastighetsboxen med skruv

Färgval Naturträ (kan målas eller betsas)

Material Stavlimmad ek

Placering Inomhus

Garanti 12 år
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Tätt
Produktblad

SVENSK 
PRODUKTION

12 ÅRS 
GARANTI

Egenskap Värde

Fästning Fästs i fastighetsboxen med skruv

Färgval Valfri RAL-kulör

Material 1 mm varmförzinkad stålplåt

Ytskikt Axalta UV-beständig pulverlackering

Placering Utomhus

Garanti 12 år

Produktbeskrivning
Tätt är ett specialframtaget 
snedtak för utomhusmontering 
på fastighetsbox Lynx Ute. Med sin 
heltäckande design skyddar taket mot 
all typ av nederbörd. Taket sticker ut 
hela 190 mm i framkant och skyddar 
också sidorna av fastighetsboxen.

Färger
Standardfärger är RAL 7001 och RAL 
9010. Produkten kan målas i valfri 
RAL-kulör.

Variant Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

Snedtak ute Tätt enkelbox 375 x 590 x 243 mm 9.2 LOUST1

Snedtak ute Tätt dubbelbox 685 x 590 x 243 mm 10.6 LOUST2

LED-belysning
Produktblad

Egenskap Värde

Fästning Fästs i snedtak

Typ LED på slinga

Ljusfärg Vit eller Varmvit

Lumen 590-1170

Volt 12 V (AC 220-240V)

IP-klassning 65

RoHS-märkning Ja

CE-märkning Ja

Kabellängd 2 m

Placering Inomhus eller utomhus

Produktbeskrivning
En LED-slinga kan placeras i 
undertakets framkant för att ge 
ett mjuk och behagligt ljus över 
fastighetsboxens framsida. Den 
hjälper till att lysa upp namnskyltar 
och reklamskyltar, och ger ett 
inbjudande utseende i trapphusets 
entré.

Variant Mått (B x D x H) Vikt (kg) Artikelnummer

LED-slinga Måttbeställes - LED



Huvudkontor/tillverkning
Boxicon AB 
Kvistrum 5 
593 95 Västervik

Tel: 08-751 81 81 
Mail: info@boxicon.se 
Webb: www.boxicon.se

www.boxicon.se

Småländsk plåt sedan 1951
Vi är en företagsgrupp i östra 
Småland som arbetat med plåt och 
plåtkonstruktioner i decennier. Sedan 
50-talet har vi producerat metallvaror 
med högsta kvalitet och med minsta 
möjliga belastning på miljön.


