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Uw woning is een reflectie van uw unieke persoonlijkheid en stijl, daarom is het be-

langrijk om te kunnen kiezen uit een breed assortiment van brievenbussen, op basis 

van uw eigen smaak. Uw huis is echter ook een investering, daarom kiest u ook voor 

een hoog kwaliteitsniveau en grote duurzaamheid.

Laat deze brochure een bron van inspiratie zijn om de brievenbus te kiezen die perfect 

past bij u en uw woning.

Kleur, vorm of grootte: in ons uitgebreid assortiment vindt u ongetwijfeld een geschikte 

oplossing. Argent Alu nv stelt u het uitgebreid aanbod voor van de gekende aluminium 

albo® brievenbussen en brievenbuskleppen die zich kenmerken door hun design en 

uitzonderlijke kwaliteit. 

ook voor een brievenbus op maat of brievenbus-batterijen zijn we de geschikte 

partner en kunnen we u een gepersonaliseerde oplossing bieden.

onze verdeler is er om u te adviseren over alle mogelijkheden en om u doorheen uw 

project te begeleiden.

Reeds sedert 1961 produceert albo® in belgië stijlvolle en tijdloze aluminium 

brievenbussen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. onze producten worden al 

verschillende generaties lang gewaardeerd omdat een gemakkelijk onderhoud en een 

hoge duurzaamheid garant staan voor een lange levensduur.

albo®, onze belofte voor een brievenbus voor het leven… . 
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Omschrijving

• Aluminium brievenbus

• Anti-diefstal klep met veer vooraan (naar binnen of naar buiten openend)

• Rechts opendraaiende deur voor- of achteraan

• Zowel muurmodel als voetmodel 

 (verschillende types van voeten beschikbaar)

AFmETingEn

H 400 x b 310 x D 240 mm

H 310 x b 400 x D 240 mm
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Omschrijving

• Aluminium designbrievenbus

• Zelfsluitende klep bovenaan (naar buiten openend)

• openvallende deur vooraan

• Zowel muurmodel als voetmodel 

 (verschillende types van voeten beschikbaar)

AFmETingEn

H 393 x b 290 x D 153 mm
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Omschrijving

• Moderne aluminium brievenbus

• Anti-diefstal klep met veer vooraan (naar buiten openend)

• Naar boven opendraaiende deur voor- of achteraan

• Zowel muurmodel als voetmodel

• Met ingebouwde afsluitplaat (bv. tegen vandalisme of om brievenbussen

 te sluiten tijdens vakantieperiodes).

AFmETingEn

H 215 x b 295 x D 425 mm
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Omschrijving

• Gebogen aluminium brievenbus

• Zelfsluitende klep vooraan (naar buiten openend)

• openvallende deur vooraan

• Zowel muurmodel als voetmodel

 (verschillende types van voeten beschikbaar)

AFmETingEn

H 500 x b 400 x D 150 mm
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Omschrijving

• Alleenstaande zuilvormige aluminium brievenbus

• Anti-diefstal klep met veer vooraan (naar binnen openend)

• openvallende deuren achteraan

• brievenkastdeur met slot, voorraadkastdeur met draaiknop

• Het binnenvolume kan verdubbeld worden (bv tijdens vakantieperiodes)

AFmETingEn

H 1100 x b 313 x D 350 mm
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brievenklep

• Verschillende afmetingen met naar binnen of 

 naar buiten verende klep

• opties: gravure, naamplaatje

• Afwerking:

 - Gelakt in alle standaardkleuren

 - Natuurkleurig geanodiseerd 

Huisnummers & letters

• H 100 of 50 mm x D 1,5 of 4 mm
• Afwerking:
 - Gelakt: mat wit, mat zwart
 - inoxlook
 - Geanodiseerd: natuurkleur

Huisnummerplaat

• H 100 x D 4 x b 110 mm

• Afwerking:
 - Zwart geanodiseerd

 - Natuurkleurig geanodiseerd

opties
en toebehoren



brievenkastdeur

• H 302 x b 198 / H 198 x b 302 / H 302 x b 302 / 
 H 392 x b 302 / H 302 x b 392
• Met of zonder klep
• ook verkrijgbaar op maat
• Afwerking:
 - Gelakt in alle standaardkleuren
 - Natuurkleurig geanodiseerd

Projecten, batterijen en maatwerk

Uw brievenbus kan volledig naar wens op maat verkre-
gen worden.

Albo is de toonaangevend partner voor brievenbus-
batterijen, samengesteld met standaard brievenbussen 
of met brievenbussen op maat.

Contacteer ons voor meer info en/of ondersteuning 
bij de uitwerking van project-specifieke brievenbus-
batterijen.
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nv Argent Alu sa
bankstraat 2

b-9770 Kruishoutem
T +32 (0)9 333 99 99 
F +32 (0)9 333 99 90

info@argentalu.com
www.argentalu.com

www.albo.be

uw vErdElEr

albo®

Design brievenbussen sinds 1961

•  Duurzame en superieure kwaliteit
•  Volledig uit aluminium vervaardigd
•  Unieke albo® textuurkleuren
•  ook maatwerk mogelijk
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