
Accessoires en 
afwerking
De entree en dus ook de postkastenopstelling 

zijn hét visitekaartje van het pand. En dat 

blijft niet bij de postkasten alleen. De juiste 

accessoirekeuze en hoogwaardige afwerking 

maken het plaatje echt compleet.
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Bij het ontwerp van een gebouw en met name van een entree wordt  

meestal geen rekening gehouden met postdistributie. Als specialist in 

postkast systemen speelt Oostwoud daarop in. De medewerkers van  

Oostwoud luisteren naar de behoefte en wensen van de klanten en zorgen 

voor een functioneel postkastsysteem. 

Naast een ruim assortiment postkasten heeft Oostwoud eveneens een  

gevarieerd aanbod in accessoires en afwerkmogelijkheden. De uitstraling  

kan de entree maken of breken. Daarbij kan het kleinste detail, zoals een  

beldrukker, al van grote betekenis zijn.

Oostwoud. 
Altijd een passende oplossing
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Vier categorieën
Voor de duidelijkheid zijn er vier productcategorieën: Accessoires, Onderstellen/

Buisframes, Belpanelen en Afwerking. In de schema’s op de volgende pagina’s staan  

per categorie de producten onderverdeeld. Helder en overzichtelijk.

Accessoires
Nummer-/naamplaathouders
Gegraveerde of ongegraveerde nummer-/naamplaat-
houders, te combineren met verschillende naamplaatjes.

Nummer-/naamplaatjes
Gegraveerde of ongegraveerde nummer-/naamplaat-
jes. Huisnummers gegraveerd in een frontplaat of 
brievenklep. Ja/Nee-plaatjes of Nee/Nee-plaatjes.

Beldrukkers 
Verschillende modellen beldrukkers in verschillende 
materialen en uitvoeringen leverbaar. Van rvs glan-
zend tot dubbel verchroomd.

Intercomroosters
Aluminium opbouw intercomroosters in verticale of 
horizontale uitvoering.

Buitengebruikhouders
Verstelbare buitengebruikhouders voor een veilige 
afsluiting van uw postkast.

Schuine bovenkappen
Voor montage op de postkasten, bedoeld als 
vuilwering.

Onderstellen | Buisframes
Oostwoud heeft onderstellen van vierkante buizen, 
zuilpoten en buisframes. De hoogte van de onder-
stellen wordt ter plekke bepaald. 

Belpanelen
De belpanelen van Oostwoud zijn in twee soorten 
onder te verdelen: wandbelpanelen voor losse  
montage of inbouwpanelen. Welke soort voor u  
het meest geschikt is, hangt af van uw situatie.

Afwerking
De postkasten van Oostwoud zijn van verschillende 
materialen en in verschillende kleuren leverbaar.  
Aan u de keuze.
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 Nummer-/naamplaathouders

Nummer

 

 afmeting

 afmeting venster

 bevestigingsgaten h.o.h.

 ongegraveerd

 extra

0129.T022
lichtgrijs kunststof, 
gegraveerd en ingelakt 
nummer 

130 x 28 x 3,5 mm

80 x 15 mm

120 mm

0129.T021
te combineren met 
0129.T025 (blanco) / 
0129.T026 
 
 
 

0129.T022.A
aluminium, gegraveerd 
en ingelakt nummer

130 x 30 x 3 mm

80 x 15 mm

120 mm

0129.T021A
te combineren met 
0129.T025 (blanco) / 
0129.T026 
 
 
 

0129.T022.R
rvs met verborgen  
bevestiging

110 x 23,5 x 3,5 mm

54 mm*

te combineren met 
0129.T019/0129.T017/ 
0129.T018/ 0129.
T005/ 0129.T006/0129.
T019.Z/0129.T017.Z/ 
0129.T018.Z/ 0129.
T005.Z en 0129.T006.Z

0129.T022.S
grijs plexiglas,  
gegraveerd en ingelakt 
nummer

130 x 30 x 3 mm

80 x 15 mm

120 mm

0129.T021.S
te combineren met 
0129.T025 (blanco) / 
0129.T026 
 
 
 

0129.T022.V
grijs plexiglas,  
verborgen bevestiging, 
gegraveerd en ingelakt 
nummer

120 x 30 x 6 mm

80 x 20 mm

60 mm

0129.T021.V
te combineren met 
0129.T028 
 
 
 
 

 Nummer-/naamplaatjes

Nummer

 afmeting

 bevestigingsgaten h.o.h.

 ongegraveerd

 extra

Nummerplaatje  
0129.T003
gegraveerd kunststof 

35 x 25 x 1,6 mm

0129.T001
zelfklevend 
 

Nummerplaatje  
0129.T004
gegraveerd kunststof

35 x 25 x 1,6 mm

27 mm

0129.T002
zwart ongegraveerd 
0129.T002.Z, gegra-
veerd 0129.T004.Z

Nummerplaatje 
0129.T004.A
gegraveerd aluminium 

35 x 25 x 1,6 mm

27 mm

0129.T002.A

Nummerplaatje 
0129.T006
gegraveerd kunststof 

24 x 21 x 1,6 mm

0129.T005
zwart ongegraveerd 
0129.T005.Z, gegra-
veerd 0129.T006.Z

Nummerplaatje 
0129.9007
gegraveerd rvs 

55 x 65 x 0,8 mm

om het slot

 Nummer-/naamplaathouders

Nummer

 

 afmeting

 afmeting venster

 bevestigingsgaten h.o.h.

 ongegraveerd

 extra

0129.T022.X
zwart kunststof, 
gegraveerd en ingelakt 
nummer 

122 x 28 x 3,5 mm

80 x 15 mm
90 mm met verborgen 
bevestiging

0129.T021.X
te combineren met 
0129.T025 (blanco) / 
0129.T026

 
0129.T024 (naam)
lichtgrijs kunststof 
 
 

100 x 28 x 3,5 mm

80 x 15 mm
90 mm 

te combineren met 
0129.T025 (blanco) / 
0129.T026

0129.T024.A (naam)
aluminium 
 
 

100 x 30 x 3 mm

80 x 15 mm
90 mm 

te combineren met 
0129.T025 (blanco) / 
0129.T026

0129.T024.S (naam)
grijs plexiglas 
 
 

100 x 30 x 3 mm

80 x 15 mm
90 mm 

te combineren met 
0129.T025 (blanco) / 
0129.T026

0129.T024.X (naam)
zwart kunststof  
 
 

103 x 28 x 3,5 mm

80 x 15 mm
90 mm met verborgen 
bevestiging

te combineren met 
0129.T025 (blanco) / 
0129.T026

0129.T022 0129.T022.A 0129.T022.R 0129.T022.S 0129.T022.V

0129.T003 0129.T004 0129.T004.A 0129.T006 0129.9007

0129.T022.X 0129.T024 0129.T024.A 0129.T024.S 0129.T024.X

Accessoires 1/3
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 Nummer-/naamplaatjes

 Nummer-/naamplaatjes

 Nummer-/naamplaatjes

Nummer

 afmeting

 bevestigingsgaten h.o.h.

 ongegraveerd

 extra

Nummer

 afmeting

 bevestigingsgaten h.o.h.

 ongegraveerd

 extra

 

Nummer

 
 

 extra

Naamplaatje 
0129.T013
gegraveerd 

90 x 25 x 1,6 mm

0129.T011
zelfklevend kunststof 
 

Naamplaatje 
0129.T026
gegraveerd kunststof 

80 x 18 x 1,5 mm

0129.T025
zwart ongegraveerd 
0129.T025Z, gegraveerd 
0129.T026Z  
te combineren met 
nummer-/naamplaat-
houder *

Huisnummer in klep 
gegraveerd en ingelakt 
0129.T035 C-klep
materiaal klep: zincor/
rvs, cijferhoogte 16 mm 
 

standaard positie grave-
ring: rechts, optioneel: 
midden of links

Naamplaatje  
0129.T014
gegraveerd kunststof 

90 x 25 x 1,6 mm

80 mm

0129.T012
zwart ongegraveerd 
0129.T012.Z, gegra-
veerd 0129.T014.Z

Nee/Nee-plaatje  
0129.T025N/N
zwart kunststof 

80 x 18 x 1,5 mm

te combineren met 
nummer-/naam-
plaathouder 0129.
T024/0129.T024.A/0129.
T024.S/0129.T024.X 

Naamplaatje  
0129.T014.A
gegraveerd aluminium

90 x 25 x 1,6 mm

80 mm

0129.T012.A

Nee/Ja-plaatje  
0129.T025Nee/Ja
zwart kunststof 

80 x 18 x 1,5 mm

te combineren met 
nummer-/naam-
plaathouder 0129.
T024/0129.T024.A/0129.
T024.S/0129.T024.X 

Huisnummer in klep 
gegraveerd en ingelakt 
0129.T035 W-klep
materiaal klep: 
aluminium, blank 
geanodiseerd, 
cijferhoogte 16 mm
standaard positie grave-
ring: rechts, optioneel: 
midden of links

Naamplaatje 
0129.T018
gegraveerd kunststof 

84 x 21 x 1,6 mm

0129.T017 
zwart ongegraveerd 
0129.T017.Z, gegra-
veerd 0129.T018.Z

Naamplaatje  
0129.T028
gegraveerd kunststof 

82,5 x 19,7 x 1,5 mm

0129.T027 
te combineren met 
nummer-/naamplaat-
houder 0129.T022.V 
 
 

Lang naamplaatje 
0129.T020
gegraveerd kunststof 

109 x 21 x 1,6 mm

0129.T019
zwart ongegraveerd 
0129.T019.Z, gegra-
veerd 0129.T020.Z 
te combineren met 
nummer-/naamplaat-
houder 0129.T022.R

Naamsparing in Trespa 
T34
 

77,5 x 18,5 mm

te combineren met 
naamplaatje 0129.
T025/0129.T026/0129.
T025N/N/ 0129.T025Ja/
Nee 

Huisnummer in klep 
gegraveerd en ingelakt 
0129.T035 X-klep
materiaal klep: rvs, 
cijferhoogte 16 mm 
 

vaste positie gravering: 
midden, optioneel: * 

Huisnummer in front-
plaat T30 gegraveerd 

hpl, gepoedercoat 
zincor, gepoedercoat 
rvs, geborsteld rvs 

0129.T013 0129.T014 0129.T014.A 0129.T018 0129.T020

0129.T026 0129.T025N/N 0129.T025Nee/Ja 0129.T028 T34

0129.T035 C-klep 0129.T035 W-klep 0129.T035 X-klep T30

Accessoires 2/3

*) 1 uitsparing in de klep t.b.v. naamplaatje (0129.T025 en 0129.T026) of Ja/Nee-, Nee/Nee-plaatje. 
    2 uitsparingen t.b.v. naamplaatje (0129.T025 en 0129.T026) en Ja/Nee- of Nee/Nee-plaatje.

*) te combineren met nummer/naamplaathouder 0129.T022/0129.T022.A/0129.T022.S/0129.T022.X /0129.T024/0129.T024.A/0129.T024.S/0129.T024X
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 Beldrukkers

Nummer

 gatmaat

Waterdicht rvs  
0129.T039 (IP65)
glanzend 
 

19 mm

Waterdicht rvs  
0129.T040 (IP65)
mat 

19 mm

Met verzonken drukker 
0129.T044R
huis en drukker in rvs 
uitgevoerd

16 mm

Met verzonken drukker 
0129.T046
huis en drukker dubbel 
verchroomd

16 mm

Piëzo beldrukker  
0129.T047

16 mm

 Schuine bovenkappen

Nummer

 

 geschikt voor kasten

 Lengte

 
K.21 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 385 mm diep

295 mm

 
K.22 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 385 mm diep

590 mm

 
K.23 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 385 mm diep

885 mm

 
K.24 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 385 mm diep

1180 mm

 Schuine bovenkappen

Nummer

 

 geschikt voor kasten

 Lengte

K.11 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 200 mm diep

295 mm

K.12 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 200 mm diep

590 mm

 
K.13 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 200 mm diep

885 mm

 
K.14 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 200 mm diep

1180 mm

 
K.15 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 200 mm diep

1475 mm

 
K.25 
voor montage op de 
postkast, bedoeld als 
vuilwering, incl. kop-
schotten

van 385 mm diep

1475 mm

 Intercomroosters / Buitengebruikhouders

Nummer

 afmeting (b x h)

Alu. opbouw-intercom-
rooster 0129.T050
verticaal 
 
 

77 x 136 mm

Alu. opbouw-intercom-
rooster 0129.T051
horizontaal 
 

155 x 83 mm

Houder voor “buiten- 
gebruik” 0129.T080
verstelbaar voor post-
kasten met een diepte 
van 385-400 mm

Houder voor “buiten- 
gebruik” 0129.T081
verstelbaar voor post-
kasten met een diepte 
van 165-200 mm

Houder voor “buiten- 
gebruik” 0129.T082
voor postkasten met 
een aluminium (W-) klep 

0129.T039 (IP65) 0129.T040 (IP65) 0129.T044R 0129.T046 0129.T047

K.11 - 15 K.21 - 25 K.Special

0129.T050 0129.T051 0129.T080 | 0129.T081 0129.T082

Accessoires 3/3

K.Special: hoogte en diepte van deze schuine kap kan aan de hand van de projectsituatie worden aangepast.
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Speciale omkasting mogelijk op aanvraag.
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 Onderstellen

 Onderstellen

 Zuilpootonderstellen

Nummer

 hoogte*

 diepte

 breedte

 extra

Nummer

 hoogte*

 diepte

 breedte

 extra

 
P.11 
onderstel van vierkante 
buis 30 x 30 x 1,5 mm

700

385 mm

295 mm 

4-poots

 
P.16 
onderstel van vierkante 
buis 30 x 30 x 1,5 mm

700

385 mm

1770 mm 

6-poots

 
P.12 
onderstel van vierkante 
buis 30 x 30 x 1,5 mm

700

385 mm

590 mm 

4-poots

 
P.17 
onderstel van vierkante 
buis 30 x 30 x 1,5 mm

700

385 mm

2065 mm 

6-poots

 
P.13 
onderstel van vierkante 
buis 30 x 30 x 1,5 mm

700

385 mm

885 mm 

4-poots

Hoeklijnen 
in ‘recht’ verstek
hoeklijnen ter afwer-
king van postkasten 
in de wand en ter 
ondersteuning van 
postkasten aan de 
wand of in een kozijn

 
P.14 
onderstel van vierkante 
buis 30 x 30 x 1,5 mm

700

385 mm

1180 mm 

4-poots

 
P.15 
onderstel van vierkante 
buis 30 x 30 x 1,5 mm

700

385 mm

1475 mm 

6-poots

Nummer

 

 hoogte*

 diepte

 breedte

 extra

 
P.51 
draagvlak van vierkante 
buis gecombineerd met 
ronde poten

700 mm

385 mm

295 mm

incl. voetplaat (1-poots)

 
P.52 
draagvlak van vierkante 
buis gecombineerd met 
ronde poten

700 mm

385 mm

590 mm 

incl. voetplaat (1-poots)

 
P.53 
draagvlak van vierkante 
buis gecombineerd met 
ronde poten

700 mm

385 mm

885 mm

incl. voetplaat (1-poots)

 
P.54 
draagvlak van vierkante 
buis gecombineerd met 
ronde poten

700 mm

385 mm

1180 mm

incl. voetplaat (2-poots)

 
P.55 
draagvlak van vierkante 
buis gecombineerd met 
ronde poten

700 mm

385 mm

1475 mm

incl. voetplaat (2-poots)

 Zuilpootonderstellen / Buisframe
Nummer

 

 hoogte*

 diepte

 breedte

 extra

 
P.56 
draagvlak van vierkante 
buis gecombineerd met 
ronde poten

700 mm

385 mm

1770 mm

incl. voetplaat (2-poots)

 
P.57 
draagvlak van vierkante 
buis gecombineerd met 
ronde poten

700 mm

385 mm

2065 mm

incl. voetplaat (2-poots)

 
P.9985 
ondersteuningpoot: 
gepoedercoat rvs 

diameter: 48 mm

incl. voetplaat

 
buisframe 
t.b.v. buitenkast, 
meerdere variaties in 
opstellingen mogelijk
uit te voeren in: 
- rvs gepoedercoat  
- rvs geborsteld 

diameter: 48 mm
incl. aangelaste  
voetplaten

P.11 - 17 hoeklijnen in ‘recht’ verstek P.51 - P.57 P.9985 buisframe

Onderstellen | Buisframes

*) hoogte kan aan de hand van de projectsituatie worden aangepast.
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 Wandbelpaneel  Inbouwbelpaneel met frontplaat

 Inbouwbelpaneel met frontplaat (zonder verstek)

Belpanelen

Belpanelen
Belpanelen zullen over het algemeen geïntegreerd 
worden in postkastunits, maar kunnen ook los  
geleverd worden. Op de belpanelen komen nummer-/
naamplaathouders, beldrukkers, etc. Deze kunnen  
op verschillende manieren gerangschikt worden.

Bij wandkasten komt de deur van het belpaneel aan 
de voorzijde. Bij inbouwkasten komt de deur van 
het belpaneel aan de achterzijde. De diepte van het 
belpaneel is over het algemeen gelijk als bij gebruikte 
postkasten.

Toepassingen
Het uiterlijk van het belpaneel hangt af van de 
toepassing en/of de soort postkast. Globaal zijn drie 
situaties te onderscheiden:
-  het wandbelpaneel voor losse montage aan de 

wand
-  het inbouwpaneel voor inbouw in een wand of 

(sponningloos) kozijn
-  het inbouwbelpaneel voor montage in 

sponningkozijn.

Als een belpaneel wordt geïntergreerd met een 
postkastunit, dan kan het belpaneel het beste aan  
de boven- of zijkant van de unit geplaatst worden. Dit 
in verband met de bedrading. Bij een wandbelpaneel 
is dit geen probleem, omdat de bedrading dan aan de 
achterkant in de muur kan worden verwerkt.

Alle belpanelen van Oostwoud zijn uitgevoerd met 
gelijksluitende cilindersloten.

Bij de plaatsbepaling van het belpaneel en de 
intercom dient er rekening mee te worden gehouden, 
dat de intercom op ca. 1.400 mm hoogte moet worden 
geplaatst.Bij de videoinstallaties geldt, dat het ‘oog’ 
van de video op ca. 1.650 mm hoogte moet worden 
geplaatst.

Intercominstallaties
Bij beldrukkers worden meestal gelijktijdig 
een intercom en huistelefoons geplaatst. 
Desgewenst kunnen uitstanzingen voor specifieke 
intercomsystemen, zoals Ericsson of Atea worden 
verzorgd. Ook uitsparingen voor video’s en 
belinstallaties zijn op aanvraag mogelijk. Overigens 
zullen onderdelen die niet door Oostwoud geleverd 
worden, ook niet door Oostwoud worden gemonteerd.
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Serie I
nr. - bel - naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm

Serie II
nr. - bel - nr. - bel
breedte 295 mm
hoogte 215 mm

Serie III
bel - nr./naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm

Serie IV
nr. - bel - nr. - bel - nr. - bel
breedte 295 mm
hoogte 215 mm

Serie VI
nr. - bel - naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm

Serie VII
bel - nr./naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm

Serie VIII
nr. - bel - naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm

postkasttype

Groep 1: 
155 mm hoog

Groep 2:
175 mm hoog

Groep 3:
215 mm hoog

Groep 4:
240 m hoog

Groep 5:
350 mm hoog

Groep 6:
450 mm hoog

Groep 7:
480 mm hoog

 Belpanelen

Toepasbaar op  Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 

maat        

Hoogte in mm 155 175 215 240 350 450 480 
Breedte in mm 295 295 295 295 295 295 295 

type        
Serie I
aantal per eenheid 3 4 5 6 9 12 12 
Serie II
aantal per eenheid 6 8 10 12 18 24 24 
Serie III
aantal pereenheid 3 4 5 5 9 11 12 
Serie IV
aantal per eenheid 9 4 15 15 27 36 36 
Serie VI 
aantal per eenheid 3 4 5 5 9 12 12 
Serie VII
aantal per eenheid 3 4 5 5 9 12 12 
Serie VIII
aantal per eenheid 3 4 5 5 9 12 12 

montage deur        
Wandkasten voor voor voor voor voor voor voor 
Inbouwkasten achter achter achter achter achter achter achter 
 
*aantallen per eenheid zijn gebaseerd op houders h.o.h. 35 mm.
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Afwerking

Materialen:
De postkasten zijn gemaakt van tweezijdig 
verzinkt plaatstaal (zincor) of rvs AISI 304 
en worden afgewerkt met een polyester 
poedercoating (verzinkt staal en blank rvs) of 
geborsteld met een korrel 320 (rvs AISI 304). 

De postkasten worden standaard geleverd met 
twee sleutels per slot. Op verzoek zijn er meerdere 
sleutels verkrijgbaar. De hoofdsleutel is met 
leveringscertificaat op aanvraag verkrijgbaar.

De frontplaten worden naar keuze geleverd in  
2 mm zincorplaat (voor binnen), 2 mm blank 
rvs (gepoedercoat), 2 mm rvs AISI 304 of AISI 
316 (geborsteld) of 8 mm Trespa. De frontplaten 
kunnen op maat worden gemaakt, mits dit binnen 
de maximale plaatgroottes valt.

De postkasten zijn in onderstaande kleuren 
leverbaar. Deze kleuren geven een indicatie en 
kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur.

Kleuren:
Onze standaard RAL-kleuren zijn: 

Onze standaard Trespa Volkern kleuren zijn: 

 
A 03.0.0 - Wit

 
A 03.4.0 - Zilvergrijs

 
A 05.0.0 - Puur Wit

 
A 05.1.1 - Steenbeige

 
A 08.3.1 - Steengrijs

 
A 12.6.3 - Wijnrood

 
A 21.5.1 - Middengrijs

 
A 25.7.1 - IJzergrijs

 
A 25.8.1 - Antracietgrijs

 
A 90.0.0 - Zwart

 
M 51.0.1 - Aluminiumgrijs

 
M 51.0.2 - Urbangrijs

Trespa éénzijdig gekleurd, 
afwerking satin (ST), 8 mm dik.
Andere Trespa Volkern kleuren 
op aanvraag (meerprijs).

 
RAL 1015 - Beige

 
RAL 3000 - Vuurrood

 
RAL 5010 - Blauw

 
RAL 5011 - Staalblauw

 
RAL 5013 - Kobaltblauw

 
RAL 6005 - Mosgroen

 
RAL 6021 - Bladgroen

 
RAL 7016 - Antracietgrijs

 
RAL 7024 - Grafietgrijs

 
RAL 7032 - Kiezelgrijs

 
RAL 7035 - Lichtgrijs

 
RAL 8014 - Donkerbruin

 
RAL 9001 - Crème wit

 
RAL 9005 - Zwart

 
RAL 9006 - Witaluminium

 
RAL 9007 - Aluminiumgrijs

 
RAL 9010 - Wit

Andere RAL-kleuren op 
aanvraag (meerprijs).
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Oostwoud International B.V. (NL)

Harlingerweg 49b, 8801 PA  Franeker

Postbus 502, 8800 AM  Franeker

Telefoon: +31 (0)517 - 39 92 00 

Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

Oostwoud België N.V. (B)

Antwerpsesteenweg 124

B-2630  Aartselaar

Telefoon: +32 (0)3 - 877 91 62

Fax: +32 (0)3 - 877 91 60

E-mail: info@oostwoud.com

Internet: www.oostwoud.com
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