
SESTAVY DOMOVNÍCH 
LISTOVNÍCH SCHRÁNEK

pro uchycení 
do pevného dílu dveří

... detaily Vašeho domova
Standardní barvy 

RAL bez příplatku



V závorkách uvedeny rozměry v milimetrech šířka x výška x hloubka

Technické informace:
Dveřní sestavy schránek se osazuji zpravidla do pevné časti 
vchodové stěny vytvořené z plastových, ocelových, dřevěných 
nebo Al profilů. Pro upevnění se používají zasklívací lišty. Poš-
tovní schránky jsou nýtovány do bloku a následně přichyceny  
na čelní desku z Al plechu, tloušťky 2 mm (tloušťka pro osazeni 
do profilů 4 mm) případně tepelně izolované (tloušťka 24-32 mm). 
Maximální rozměr čelní desky může být 1200x2500 mm. Vho-
zové sklapky jsou integrovány (zavěšeny) do čelní desky stejně 
jako plastové jmenovky.

Sestavy mohou byt doplněny o kulatá nerezová zvonková tlačít-
ka, hovorový modul a další přídavné zařízení, např. video sys-
tém, kódový zámek s číselnou klávesnicí, případně jiné zařízení 
dodané zákazníkem. Sestavy mohou mimoto obsahovat číslo 
domu, název ulice, osvětlení a pod.

Pro začištěni spojeni jednotlivých schránek lze sestavu z inte-
riéru opláštit Al plechem po obvodu, variantně se zatepleným 
opláštěním (vložen polystyren do Al plechu po celém obvodu 
bloku schránek). Standardní přesah čelní desky je 30 mm po ob-
vodu (minimální rozměr), u předsazených sestav 60 mm po ob-
vodu. Desky je možno vyrobit přesně podle velikosti otvoru. Pro 
zmenšeni přesahu schránek do prostoru za dveřmi se schránky 
předsazují navenek o 130 mm a předsazeni se rámuje dutým Al 
profilem 130x30 mm. Při větším počtu schránek (nad 25 ks) je 
vhodné umístit pod schránky podnož z JPU 40/40/2 (nebo při-
šroubovat zasklívací lišty k rámu dveří).

Vhodným řešením pro dveřní sestavy je použití schránek s vho-
zem z venkovní strany a výběrem z vnitřní strany, variantně 
v případě potřeby je možné zvolit schránky s vhozem i výběrem 
z venkovní strany.

Na zakázku je možné vyrobit atypické schránky například roz-
měru 260x90x385 mm. Jiné rozměry schránek dle požadavku od 
minimálního objednacího množství 50 ks.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě:
modelu A-04 - 12 ks v 4 sloupcích a 3 řadách (4x3)
modelu B-04 - 30 ks v 3 sloupcích a 10 řadách (3x10)
modelu B-045 - 24 ks v 3 sloupcích a 8 řadách (3x8)
modelu B-046 - 40 ks v 4 sloupcích a 10 řadách (4x10)
modelu B-047 - 30 ks v 3 sloupcích a 10 řadách (3x10)
modelu B-049 - 39 ks v 3 sloupcích a 13 řadách (3x13)
modelu D-04 - 24 ks v 3 sloupcích a 8 řadách (3x8)
modelu D-046 - 32 ks v 4 sloupcích a 8 řadách (4x8)

(300x110x385), ČSN EN 13 724:2003

(370x110x265), ČSN EN 13 724:2003

(300x110x300)

(370x150x265), ČSN EN 13 724:2003

(300x90x385)

(260x110x300)

(300x220x385), ČSN EN 13 724:2003

(370x330x100), ČSN EN 13 724:2003

(260x110x385), ČSN EN 13 724:2003

(300x330x385), ČSN EN 13 724:2003
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DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk

tel.: 583 710 111, fax: 583 710 190, GSM: 777 785 991
e-mail: info@dols.cz, www.dols.cz 
www. postovni-schranky-dols.cz

zelená linka: 800 185 247

Firma zavedla a používá systém 
řízení jakosti ISO 9001:2008

a environmentální ochrany ISO 14001:2004


