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Technické informace:
Sestavy v ocelovém stojanu
Schránky se sestavují do bloku nýtováním. Schránky modelu A, B 
a C sestavené do bloků a opláštěné Al plechem ze 4 stran (vyjma 
spodní) se umisťují do ocelové pozinkované nosné konstrukce sva-
řené z JPU 80/40/2.

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: 21 ks v 7 sloupcích a 3 řadách (7x3)

Sestavy v Al profilu
Schránky modelu A a C sestavené do bloku mohou být umístěny 
ve stojanu z dutého Al profilu 130/30 který zároveň vytváří obvodo-
vý plášť. Stojan je spojen kovovými rohovníky a plastovými T kusy, 
ze zadní strany jsou schránky kryty Al plechem.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě: 
model A-01: 12 ks v 4 sloupcích a 3 řadách (4x3)
model C-01: 15 ks v 5 sloupcích a 3 řadách (5x3)

Sestavy v trojnásobném Al profilu
Schránky modelu B (šířky 300 mm) sestavené do bloku mohou 
být umístěny rovněž ve stojanu z trojnásobného Al profilu 130/30, 
přičemž prostřední profil tvoří stojiny. Stojan je spojen kovovými 
rohovníky a plastovými T kusy, ze zadní strany jsou schránky kryty 
Al plechem.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě: 
model B-01: 36 ks v 4 sloupcích a 9 řadách (4x9)

Sestavy s podnoží
Schránky modelu B sestavené do bloku a opláštěné plechem 
ze 4 stran (vyjma spodní) mohou být umístěny na podnož z JPU 
40/40/2. K podnoži může být upevněn rám s odkládací deskou.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě: 
model B-01: 60 ks v 6 sloupcích a 10 řadách (6x10)
model B-015: 40 ks v 5 sloupcích a 8 řadách (5x8)
model B-017: 50 ks v 5 sloupcích a 10 řadách (5x10)

Při větším počtu je sestava schránek dodávána dělená.

Všechny uvedené typy sestav ve stojanu se dodávají v provedení 
k zabetonování (hloubka pro zapuštění do betonu 400 mm), nebo 
k přišroubování na patky. Sestavy s podnoží lze dodat v provede-
ní na stavěcí šrouby, které umožňují vymezit nerovnosti podlahy. 
U sestav na patky jsou přichystány otvory pro přišroubování (mon-
tážní materiál není součásti sestavy). Tyto sestavy mohou být do-
plněny nápisem (např. číslem popisným, označením názvu ulice), 
zvonkovými tlačítky a hovorovým zařízením. Zároveň mohou být 
doplněny i o nadstandardní zařízení (např. video systém, vstupní 
systém, atypické zvonkové tablo). Sestavy lze dodat i v jiném pro-
vedení stojanu než je uvedeno, např. v ocelové a nerezové kulaté 
trubce nebo ve stojanu z nerezového profilu. 

Schránky modelu A a B jsou certifikovány autorizovanou zkušeb-
nou. Certifikát číslo 00157/104/2/2005 osvědčuje shodu s platnou 
EN 13 724:2003, platnou jako ČSN.
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