
TREPRODUKTER



SMÅ POSTKASSESTATIV

Pynt opp i nabolaget med et fint postkassestativ som kan henges 
på veggen eller settes på bein. 
 

• Leveres med plass til 1-4 postkasser (postkasser ikke med i prisen)
• Solid utførelse i oljebehandlede materialer
• Tak er tekket med under/påbord
• Oppheng på vegg
• Kan leveres med bein
 
Pris pr. stativ, inkl mva:
1 plass kr. 800 pr. stativ
2 plass kr. 1000 pr. stativ
3 plass kr. 1200 pr. stativ
4 plass kr. 1400 pr. stativ
Bein med vinkeljern og skruer kr. 250
 
For alle typer stativ gjelder oppsetting etter avtale.



STORE POSTKASSESTATIV

Pynt opp i nabolaget med et solid postkassestativ som 
holder i mange år. 
 

• Leveres med plass til 6-22 postkasser
• Reisverk 48 x 48 mm
• Kledningen er dobbelfalset
• Taket er tekket med under/påbord
• Alle materialer er trykkimpregnert
• Leveres med 4 stk. galvanisert jern til forstøpning
• Tak-utstikk 50 cm innvendig mål
 
Pris pr. stativ, inkl mva:
6 - 8 plasser kr. 770 pr. plass
9 - 16 plasser kr. 700 pr. plass
17 - 22 plasser kr. 600 pr. plass
 
For alle typer stativ gjelder oppsetting etter avtale.



BORD/BENK

Invester i litt kos i hagen eller på jobben.

Bordet har  plass til 8 pers. Fint på terrassen, i hagen og utenfor butikker/kontor.
Solid utførelse i miljøimpregnerte materialer.

Lengde: 200 cm
Bredde: 165 cm

Pris inkl. mva: 
Kr. 3600

Bordet leveres også universelt utformet, med riktig høyde i forhold til rullestol.
Dette bordet er noe lenger enn standard bord, ca 300 cm. langt, samme bredde.

Pris inkl. mva: 
Kr. 4200



PUMPESKJULER

Skjuler varmepumpe på en diskret måte.

Pumpeskjuleren er konstruert i samarbeid med lokal leverandør av varmepumper for å finne riktig 
åpning mellom rillene. Den er laget i miljøimpregnert materiale og galvaniserte skruer.

Mål innvendig:
Dybde: 50 cm
Bredde: 90 cm

Pris inkl. mva: 
Kr. 1400



SELVVANNINGS 
BLOMSTERKASSE

Glemmer du blomstene i ferien?

Med vår selvvannings blomsterkasse slipper du å bekymre deg! Blir laget i miljøimpregnert 
materiale og galvaniserte skruer.

Størrelse: 
Bredde: 50 cm
Lengde: 70 cm
Høyde: 45 cm

Pris pr. kasse, inkl mva:
Pris kr. 950

Finnes også i andre utførelser enn den som er vist på bildet. Besøk vår butikk og ta dem i øyensyn!



Trenger du skilt til hus/hytte?

Vi lager skilt etter ønske fra kunden. De blir laget av flaskeskåret materiale og frest ut for hånd.

Pris inkl. mva fra:
Kr. 250
(Skilt som vist over koster kr. 350)

SKILT



a3ressurs.no

A3 Ressurs arbeider for å bidra til økt livskvalitet 

for de, som av helsemessige eller andre årsaker, 

trenger tettere oppfølging og bistand for å komme 

inn i det ordinære arbeidsmarkedet. I navnet ligger 

det at vi ønsker å være et ressurssenter for de som 

trenger våre tjenester. I tillegg gjør vi masse annet 

spennende. Vi driver cafeen i Venneslas kulturhus, 

leverer cateringtjenester, selger designmøbler 

og utfører oppdrag innen lager-, logistikk- og 

vaktmestertjenester. 

Har du lyst til å ta samfunnsansvar i rekrutteringen? 

Ta kontakt med oss på telefon 38 15 29 70 eller les 

mer på www.a3ressurs.no


