
SESTAVY DOMOVNÍCH 
LISTOVNÍCH SCHRÁNEK

nástěnné sestavy

... detaily Vašeho domova
Standardní barvy 

RAL bez příplatku



SESTAVY DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK 
NÁSTěNNé SESTAVY

Firma zavedla a používá systém 
řízení jakosti ISO 9001:2008

a environmentální ochrany ISO 14001:2004

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

Technické informace:
Schránky se sestavují do bloku nýtováním. Sestavy schránek 
mohou být opláštěny po obvodu (mimo spodní časti) Al plechem 
tloušťky 1,6 mm a ze zadní strany kryty Al plechem tloušťky 
1,6 mm, nebo Zn plechem tloušťky 0,8 mm. Sestavy schránek je 
také možné olemovat dutým Al profilem 130/30 po celém obvodu 
v kombinaci s kovovými rohovníky (vyjma schránek modelu E, G 
a H). Sestavy schránek modelu E lze navíc orámovat po obvo-
du JPU 60/20/2 a schránky modelu G lze orámovat po obvodu 
JPU 80/40/2. Sestavy schránek modelu E, G a H jsou určeny 
výhradně pro interiér. Celá sestava je vždy lakována práškem PH 
ve standardních barvách RAL, případně podle požadavku zá-
kazníka i v jiném odstínu RAL.
Sestavy se osazují na zeď pomocí hmoždinek a šroubů (není 
součástí sestavy, v případě požadavku na dodání je nutno speci-
fikovat požadavek v objednávce). Pro sestavy schránek modelu B 
lze dodat spodní podpěrnou konzolu z JPU 40/40/2. U dodáva-
ných sestav nejsou v zadní části nachystány otvory pro připevně-
ní na zeď (není součásti sestavy, v případě požadavku na dodání 
je nutno přesně specifikovat požadavek v objednávce).
Sestavy pro venkovní prostředí mohou být doplněny nápisem 
s osvětlením i bez osvětlení (např. číslem popisným, označe-
ním názvu ulice), zvonkovými tlačítky a hovorovým zařízením. 
Zároveň mohou být tyto sestavy doplněny i o vlastní nestandard-
ní zařízení dodávané zákazníkem (např. video systém, vstupní 
systém, zvonkové tablo). Pro všechny typy nástěnných sestav 
lze dodat kompletní montážní materiál (např. montážní lišta, 
šrouby, hmoždinky). Schránky modelu A a B jsou certifikovány 
autorizovanou zkušebnou. Certifikát číslo 00157/104/2/2005 
osvědčuje shodu s platnou EN 13 724:2003, platnou jako ČSN.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě:
model A-01: 18 ks v 6 sloupcích a 3 řadách (6x3)
model B-01: 54 ks v 6 sloupcích a 9 řadách (6x9)
model B-015: 35 ks v 5 sloupcích a 7 řadách (5x7)
model B-017: 45 ks v 5 sloupcích a 9 řadách (5x9)
model C-01: 18 ks v 6 sloupcích a 3 řadách (6x3)
model E-01: 24 ks v 6 sloupcích a 4 řadách (6x4)
model G-01: 20 ks v 5 sloupcích a 4 řadách (5x4)
model H-010: 40 ks v 10 sloupcích a 4 řadách (10x4)
model H-011: 32 ks v 8 sloupcích a 4 řadách (8x4)
model H-012: 20 ks v 5 sloupcích a 4 řadách (5x4)

Při větším počtu je sestava schránek dodávána dělená.
Od minimálního objednacího množství 50 ks lze dodat libovolný 
rozměr schránek.
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V závorkách uvedeny rozměry v milimetrech šířka x výška x hloubka


