
S dlouholetou tradicí vyrábíme kvalitní poštov-
ní schránky jak pro rodinné, tak bytové domy.  
Schránky modelu E, G a H vyrábíme z černého 
plechu a lakujeme práškovou vypalovací barvou.
Tyto schránky jsou určeny výhradně pro použití  
v interiéru. Schránky modelu A, B a C vyrábíme  
z pozinkovaného plechu, vhozové sklapky jsou 
z Al profilu a kompletně lakujeme práškovou vypa-
lovací barvou dle vzorníku barev RAL pro použití 
v exteriéru. Tyto modely jsou vhodné svým prove-
dením pro použití v interiéru i exteriéru. Většina  
námi vyráběných modelů poštovních schránek 
odpovídá provedením, rozměry i korozní odolnos- 
tí normě ČSN EN 13724:2013 a jsou certifikovány 
autorizovanou zkušebnou. Vybrané modely poš-
tovních schránek nabízíme v kombinaci lakova-
ného těla a nerezových dvířek včetně nerezové  
vhozové sklapky.
Všechny modely schránek dodáváme sestavené  
v blocích.

Vybrané podmínky EN 13 724:
Minimální velikost vhozu musí být 230-280x30-35 mm 
při vkládaní zásilky na délku a 325-400x30-35 mm 
při vkládaní zásilky na šířku. Vhozový otvor musí 
umožnit vložení neporušené kalibrační zásilky C4- 
ISO (ISO269) 229x334 tl. 24 mm, uložení do výš-
ky 40 mm, schránky musí být vybaveny zajištěním 
proti vyjmutí zásilky. Dvířka musí být vyrobena  
z neprůhledného materiálu a musí být dostatečně 
pevná (odolnost proti působeni síly 150 N po dobu
30 sekund). Z ergonomických důvodů má být osa 
vhozu ve výšce mezi 700 mm až 1700 mm, měře- 
no od úrovně podlahy pro dodání. Ve zvláštních 
případech, jako jsou skupiny vhozů, lze rozsah 
rozšířit, ale musí být mezi 400 mm až 1800 mm.

Na zakázku je možné vyrobit atypické schránky dle 
požadavku. Minimální objednací množství 50 ks.

Standardní barvy RAL
bez příplatku



                                   A-01

(370x330x100), ČSN EN 13 724:2013
Schránka stojatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                   A-02

(370x330x100), ČSN EN 13 724:2013
Schránka stojatá, se sklapkou, horní
stříška, vhoz vpředu, výběr vzadu.

                                   A-03

(370x330x100), ČSN EN 13 724:2013
Schránka stojatá plotová,

se sklapkou, po obvodu s Al L 20/20,
vhoz vpředu, výběr vzadu.

                                   B-01

(300x110x385), ČSN EN 13 724:2013
Schránka ležatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                 B-015

(370x150x265), ČSN EN 13 724:2013
Schránka ležatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                  B-016

(260x110x385)
Schránka ležatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                 B-017

(370x110x265), ČSN EN 13 724:2013
Schránka ležatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                 B-217

(370x220x265), ČSN EN 13 724:2013
Schránka ležatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                   B-21

(300x220x385), ČSN EN 13 724:2013
Schránka ležatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                    B-02

(300x110x385), ČSN EN 13 724:2013
Schránka ležatá, se sklapkou,

vhoz vpředu, výběr vzadu.

                                   B-22

(300x220x385), ČSN EN 13 724:2013
Schránka ležatá, se sklapkou,

vhoz vpředu, výběr vzadu.

                                    C-01

(268x378x100), ČSN EN 13 724:2013
Schránka stojatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                    E-01  

(325x240x60)
Schránka tradičních rozměrů

pro hromadnou bytovou výstavbu
(panelákový typ), vhoz i výběr vpředu.

                                    G-01  

(385x260x80)
Schránka stojatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

                                   H-011  

(260x310x90), 
Schránka stojatá s vyklápěcími dvířky,

vhoz i výběr vpředu.

                                 H-012  

(360x310x90), ČSN EN 13 724:2013
Schránka stojatá s vyklápěcími dvířky,

vhoz i výběr vpředu.

                                    

(275x85)
Jednoduchý dveřní vhoz, odnímatelný

Pomocí 4 ks šroubů, nezateplený.
Šířka vhozu 238 mm.

  

(270x380x100)
Uzamykatelná schránka z vnitřní strany

ke dveřnímu vhozu 275x85.

 

(375x85)
Jednoduchý dveřní vhoz, odnímatelný

pomocí 4 ks šroubů, nezateplený.
Šířka vhozu 335.

(370x330x100)
Uzamykatelná schránka z vnitřní strany

ke dveřnímu vhozu 375x85.

(375x85)
Dveřní vhoz s protikusem, odnímatelný

pomocí 4 ks šroubů, nezateplený.
Šířka vhozu 335.

(377x400x100/180)
Děrovaný košík z vnitřní strany

ke dveřnímu vhozu 375x85.

rozměry uvedeny v milimetrech, šířka x výška x hloubka

Firma zavedla a používá systém
řízení jakosti ISO 9001:2016

a environmentální ochrany ISO 14001:2016
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