
Standardní barvy 
RAL bez příplatku



                                   A-01

(370x330x100), ČSN EN 13 724:2013

                                   B-01

(300x110x385), ČSN EN 13 724:2013

                                 B-015

(370x150x265), ČSN EN 13 724:2013

                                 B-016

(260x110x385 mm)

                                  B-017

(370x110x265), ČSN EN 13 724:2013

                                  B-019

(300x90x385 mm)

                                   B-21

(300x220x385), ČSN EN 13 724:2013

                                 B-217  

(370x220x265), ČSN EN 13 724:2013

                                     C-01  

(268x378x100), ČSN EN 13 724:2013
  

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 3 stran 
(vyjma spodní strany), doplněné také o zpevňující zadní plech, 
se umísťují do ocelové pozinkované nosné konstrukce svařené 
z JPU 80/40/2.

Sestavy s podnoží
Schránky modelu B, sestavené do bloku a opláštěné plechem ze 
3 stran (vyjma spodní strany), doplněné o zpevňující zadní plech, 
mohou být umístěny na podnož z JPU 40/40/2. K podnoži může 
být upevněn rám s odkládací deskou.
Při větším počtu je sestava schránek dodávána dělená.

Sestavy schránek v ocelovém stojanu se dodávají v provedení  
k zabetonování (hloubka zapuštění do betonu 400 mm), nebo  
k přišroubování na patky. Sestavy s podnoží lze dodat v prove-
dení na stavěcí šrouby, které umožňují vymezit nerovnosti pod-
lahy. U sestav na patky jsou přichystány otvory pro přišroubování 
(montážní materiál není součástí sestavy). Tyto sestavy mohou 
být doplněny nápisem (např. číslem popisným, označením názvu  
ulice), zvonkovými tlačítky, hovorovým i kamerovým zařízením 
nebo kompletním zvonkovým tablem. Sestavy lze dodat lakované 
dle vzorníku RAL nebo pohledové části v nerezovém provedení.

Minimální objednací množství poštovních schránek B-016, 
B-019, B-21 a B-217 je 50 ks.

Schránky modelu A, B a C jsou certifikovány autorizovanou  
zkušebnou. Certifikát číslo 0033/104/2019 osvědčuje shodu  
s platnou EN 13 724:2013, platnou jako ČSN.

Firma zavedla a používá systém
řízení jakosti ISO 9001:2016

a environmentální ochrany ISO 14001:2016

rozměry uvedeny v milimetrech, šířka x výška x hloubka
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Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk
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SESTAVY DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK
VOLNĚ STOJÍCÍ


