
ZVONKOVÁ TABLA

Standardní barvy RAL 
bez příplatku

Zvonková tabla jsou určena ke komunikaci mezi 
domovním vstupem a jednotlivými byty. Mohou 
být vyrobena jako součást sestavy poštovních 
schránek (ve stejném designu i barvě), nebo 
jako samostatná tabla k připevnění na zeď, pro 
zazdění nebo pro uchycení do profilů vstupních 
portálů (upevní se jako výplň pevného dílu po-
mocí zasklívacích lišt).

Zvonková tabla jsou osazena kulatými nerezo-
vými zvonkovými tlačítky v kombinaci s plasto-
vými jmenovkami a tlačítkem pro podsvětlení 
jmenovek u zvonků. Dle požadavku zákazníka 
jsou doplňována o hovorový modul (např. Tes-
la, Urmet, Fermax a pod.), video modul, číslo 
popisné, kódový zámek s číselnou klávesnicí, 
bezkontaktní snímač klíčů a pod.

... detaily Vašeho domova



zvonková tabla

Zvonkové tablo pro zazdění, elektro-
krabice (370x220x100), 8x osazeno 
kulaté nerez zvonkové tlačítko v kom-
binaci s podsvětlením plastových 
jmenovek, osazen hovorový modul, 
antivandal klávesnice pro ovládání 
elektrického zámku, videomodul. 
Čelní deska (430x280) odnímatelná  
pomoci specifických nerez šroubů.

Zvonkové tablo pro zazdění, elektro-
krabice (300x220x100), 12x osazeno 
kulaté nerez zvonkové tlačítko v kom-
binaci s podsvětlením plastových 
jmenovek, osazen hovorový modul. 
Čelní deska (360x280) odnímatelná 
pomoci specifických nerez šroubů.

Zvonkové tablo pro zazděni, elektro-
schranka (130x330x100) uzamykatel-
ná, 4x osazeno kulaté nerez zvonkové 
tlačítko v kombinaci s podsvětlením 
plastových jmenovek, osazen hovo-
rový modul, orámovaní po obvodu  
Al L 20/20/2.

Zvonkové tablo pro zazdění, elektro-
schranka (300x220x100) uzamykatel-
ná, 10x osazeno kulaté nerez zvonkové 
tlačítko v kombinaci s podsvětlením 
plastových jmenovek, osazen hovo-
rový modul, orámováni po obvodu  
Al L 20/20/2.

Zvonkové tablo pro zazděni, elektro-
krabice (600x220x100), 23x osazeno 
kulaté nerez zvonkové tlačítko v kom-
binaci s podsvětlením plastových 
jmenovek, 1x osazeno tlačítko pro 
podsvětlení zvonků, osazen hovorový 
modul, klávesnice VIDEX pro ovlá-
dáni elektrického zámku. čelní deska 
(660x280) odnímatelná pomoci spe-
cifických nerez šroubů.

Zvonkové tablo pro uchyceni do 
pevného dílu dveří, elektroschrán-
ka (300x220x100) uzamykatelná, 
8x osazeno kulaté nerez zvonkové 
tlačítko v kombinaci s podsvětlením 
plastových jmenovek, osazen hovo-
rový modul, antivandal klávesnice 
pro ovládáni elektrického zámku. 
Čelní deska min. rozměru (360x280) 
tloušťky 24-32 mm.

Zvonkové tablo pro uchyceni  
do pevného dílu dveří, elektroschrán-
ka (370x330x100) uzamykatelná,  
18x osazeno kulaté, nerez zvonkové tla-
čítko v kombinaci s podsvětlením plas-
tových jmenovek, 1x osazeno tlačítko 
pro podsvětleni zvonků, osazen hovo-
rový modul, v horní časti nápis ozna-
čeni ulice. Čelní deska min. rozměru  
(430x390) tloušťky 24-32 mm.

Nástěnné zvonkové tablo, elektro-
schránka (370x330x100) uzamy-
katelná, 11x osazeno kulaté nerez 
zvonkové tlačítko v kombinaci  
s podsvětlením plastových jme-
novek, 1x osazeno tlačítko pro 
podsvětleni zvonků, opláštění ze  
3 stran obvodu Al plechem.

V závorkách uvedeny rozměry v milimetrech šířka x výška x hloubka

DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
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Firma zavedla a používá systém 
řízení jakosti ISO 9001:2008

a environmentální ochrany ISO 14001:2004


