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Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky B-01
Části dodávky:
1x poštovní schránka B-01 rozměr 300x110x385mm, 1x zámek, 3x klíček, 1x jmenovka
Montáž při použití B-01 pro zazdění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schránku vložte do stavebního otvoru.
Vyklínuje pomocí dřevěných klínků.
Pomocí vodováhy přeměřte zda-li je schránka správně horizontálně i vertikálně osazena.
Spáru mezi schránkou a stavebním otvorem vyplňte montážní pěnou. Především v rozích, aby nedošlo k deformaci schránky.
Po vytvrzení pěny vyjměte dřevěné klíny, přebývající pěnu ořežte a otvory po klíncích vyplňte pěnou.
Pro zednické zapravení je schránku nutno oblepit papírovou maskovací páskou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození
schránky.

Montáž při použití B-01 na zeď:
1) Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude DLS připevňovat byla rovná.
2) Do schránky dle strany, z které bude schránka montována na zeď vyvrtejte montážní otvory. (velikost montážního otvoru je
volena dle zvoleného montážního materiálu na montovaný objekt) Vyvrtané montážní otvory použijte jako šablonu a
přeneste na montovaný objekt.
3) Vyvrtejte montážní otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
4) Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Montáž při použití B-01 do sestavy DLS:
Spojování schránek do sloupce:
1) Proveďte snýtování schránek z přední strany DLS 2x trhacími nýty Al/St 3/6mm.
2) Spojení v zadní části DLS proveďte pomocí Zn šroubu M4x6 s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem a maticí Zn M4
s přírubou.
Spojování schránek mezi sebou do bloku:
1) Spojené sloupce DLS mezi sebou snýtujte pomocí trhacích nýtů Al/St 3/6mm.
Upozornění:
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu
podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toluen).
Návod na údržbu:
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou vypalovací
barvou pro použití v interiéru i exteriéru.
Pro správnou funkčnost zámečku je nutné provádět pravidelné promazání (např. WD-40) minimálně jednou za půl roku.
Postup čištění:
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek na mytí
nádobí.) V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

