
ZOSTAVY DO PEVNÉHO DIELU DVERÍ

Dveřní sestavy schránek se osazují zpravidla do pevné části vchodové stěny tvořené
z  plastových, ocelových, dřevěných nebo Al profilů. Pro upevnění sestavy schránek
se používají zasklívací lišty. Poštovní schránky jsou nýtovány do bloku a následně přichyceny na čelní 
desku z Al plechu tloušťky 2 mm (tloušťka pro osazení do profilů 4 mm, tepelně izolované tloušťky 24-32 
mm). Maximální rozměr čelní desky může být 1200x2500 mm. Vhozové sklapky jsou integrovány 
(zavěšeny)
do čelní desky stejně jako plastové jmenovky. Sestavy mohou být doplněny o kulatá nerezová zvonková 
tlačítka, hovorový modul a další přídavná zařízení, např. video systém, kódový zámek s číselnou klávesnicí, 
případně jiné zařízení dodané zákazníkem. Sestavy mohou mimoto obsahovat číslo domu, název ulice, 
osvětlení a pod. 

Pro začištění spojení jednotlivých schránek lze sestavu z interiéru opláštit Al plechem 
po obvodu, variantně se zatepleným opláštěním (vložen polystyren do plechu po celém obvodu bloku 
schránek). Standardní přesah čelní desky je 30 mm po obvodu (minimální rozměr), u předsazených sestav 
60 mm po obvodu. Čelní desky je možné vyrobit přesně podle velikosti osazovacího otvoru. Pro zmenšení 
přesahu schránek do prostoru za dveřmi 
se schránky předsazují navenek o 130 mm a předsazení se rámuje dutým Al profilem 130x30 mm.
Při větším počtu schránek (nad 25 ks) je vhodné umístit pod schránky podnož z JPU 40/40/2
(nebo přišroubovat zasklívací lišty k rámu dveří). 

Vhodným řešením pro dveřní sestavy je použití schránek s vhozem z venkovní strany 
a výběrem z vnitřní strany, variantně v případě potřeby je možné zvolit schránky s vhozem 
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* ceny platí pouze pro variantu bez předsazení

Model B-045
osazený v čelní Al desce

Model B-046
osazený v čelní Al desce

Model B-049
osazený v čelní Al desce

Model B-24
osazený v čelní Al desce

Model D-04
osazený v čelní Al desce

MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK 
URČENÝCH DO SESTAV PRO UCHYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ

Model B-04
osazený v čelní Al desce

EN 13724:2003EN 13724:2003 EN 13724:2003

Model A-04
osazený v čelní Al desce

Model B-047
osazený v čelní Al desce

 43 ,90 EUR / ks   43,50 EUR / ks  44 ,30 EUR / ks39 ,50 EUR / ks  43 ,50 EUR / ks

 52 ,50 EUR / ks 45 ,80 EUR / ks 42 ,00 EUR / ks

Model D-046
osazený v čelní Al desce

50,80 EUR/ ks

+ Čelní Al deska tl. 24 mm

K cenám uvedeným pod 
označením modelu schránky je 

nuto připočítat rozměr čelní 
desky, která se společně se 
sestavou schránek upevní 
pomocí zasklívacích lišt do 

profilu dveří. Cena za m2 čelní 
lakované (standardní barvou)

Al desky o tl. 24 mm je :

+  183,90 EUR / m2

Ceny sú uvedené bez DPH.

  Ceny sú platné od 1. 1. 2012



Snýtovaná sestava schránek  je opatřena čelní 
deskou která se osadí do rámu dveří pomocí 
zasklívacích lišt. V čelní desce jsou integrovány 
jmenovky a vhozové sklapky, ze zadní strany jsou 
přinýtované těla schránek. Celá hloubka schránek je 
v interiéru.

SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ - VARIANTY

VARIANTA 1 : BEZ PŘEDSAZENÍ

Standardní provedení.
Sestava je z rovných schránek typu 

B-04. 

Rozšířené schránky se 
sníženou hloubkou . 
Sestava je z rovných 

Zúžené schránky. Sestava 
je z rovných schránek 

typu B-046.

Snížené schránky. 
Sestava je z rovných 
schránek typu B-049.

Standardní provedení.
Sestava je z šikmých 
schránek typu D-04. 

Zúžené schránky. 
Sestava je z šikmých 
schránek typu D-046.

Standardní provedení.
Sestava je ze stojatých 

schránek typu A-04.

EN 13724:2003 EN 13724:2003EN 13724:2003



Snýtovaná sestava schránek  je opatřena čelní 
deskou, která se osadí do rámu dveří pomocí 
zasklívacích lišt.Tato sestava je navíc předsazena
o AL profil 130/30. V čelní desce jsou integrovány 
jmenovky a sklapky, ze zadní strany
jsou přinýtované těla schránek. Do interiéru 
nepřesahuje celá hloubka schránek.

VARIANTA 2 :  S PŘEDSAZENÍM O AL PROFIL 
130/30

Snýtovaná sestava schránek  je opatřena čelní 
deskou nebo s orámováním  L 20/20,
která se uchytí ze zadní strany do vyřezaného 
otvoru ve dveřní výplní pomocí L 20/20.

VARIANTA 3 : DO VYŘEZANÉHO OTVORU VE 
DVEŘNÍ VÝPLNI



SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ - DOPLŇKY

Koš na reklamu
ke dveřnímu vhozu

Schránka ke 
dveřnímu vhozu

Sestava doplněna o Al dvířka s 
polykarbonátem pro zamezení 
prostupu studeného vzduchu

do interiéru. 

Sestavu lze opláštit plechem 
s vloženým polystyrenem. 

Sestava je zateplená.

Dveřní vhoz s košem

Větší schránka na reklamní tisk
přístupná všem.

Dvířka osazeny křídlovým zámkem.

Sestavu lze doplňit o zvonkové 
tablo s hovorovým modulem, 
variantně s video modulem.

Sestavu lze očíslovat nebo 
popsat číslem popisným, 

označit schránku na reklamní 
tisk a pod.

Základní provedení sestav pro uchycení 
do pevného dílu dveří lze rozšířit o různá 
doplňková provedení jako jsou např. zvonková 
tabla s hovorovým modulem, Al dvířka s vloženým 
polykarbonátem, opláštěním bloku schránek 
z interiéru, schránkou na reklamní tisk s dvířky 
uzavíratelnými na křídlový zámek 
bez klíče, očíslováním.

DOPLŇKY



Schránka z vnitřní strany je zabezpečena zpětným 
ohybem, který znepřístupňuje výběr pošty
a zabraňuje vykrádání schránek.
Zadní dvířka jsou utěsněny samolepícím 
těsněním, které zabraňuje profukování 
a omezuje promrzání a jsou opatřeny 
cylindryckým zámkem.

ŘEZ SCHRÁNKOU DVEŘNÍ SESTAVY



Sestava ze schránky stojaté, model A-04 (370x330x100).
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přesahuje 77,3 mm
do interiéru.

SESTAVA Z MODELU A-04 

Sestava ze schránky ležaté - rovné, model B-04 (300x110x385).
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přesahuje 363,4 mm
do interiéru. Platí také pro zúžené a snížené varianty.

SESTAVA Z MODELU B-04 



Sestava ze schránky ležaté - rovné, model B-047 (370x110x265).
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přesahuje 243,4 mm
do interiéru.

SESTAVA Z MODELU B-047

Sestava ze schránky ležaté - šikmé, model D-04 (300x110x385).
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přesahuje 277,8 mm
do interiéru a padá o 135 mm. Platí také pro zúžené varianty.

SESTAVA Z MODELU D-04



Sestava ze schránky ležaté - rovné,
model B-04 (300x110x385)
s předsazením o AL profil 130/30.
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přesahuje 
250 mm do interiéru.
Platí také pro zúžené a snížené varianty.

PŘEDSAZENÁ SESTAVA Z MODELU B-04

Sestava ze schránky ležaté - rovné,
model B-047 (370x110x265)
s předsazením o AL profil 130/30.
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přesahuje 
130 mm do interiéru.

PŘEDSAZENÁ SESTAVA Z MODELU B-047



RAL 8019

RAL 7016

RAL 8017

RAL 8011

RAL 8003

RAL 7040

RAL 7035

RAL 9016

Standardní barvy jsou nejpoužívanější.
Na výběr máme z devíti odstínů matných barev. 

Ostatní barvy RAL  jsou za příplatek.

SEZNAM STANDARDNÍCH BAREV RAL

Naše produkty lakujeme práškovou vypalovací barvou. 
Barevné provedení si můžete vybrat ze vzorníku RAL 
a jednotlivé části produktu libovolně kombinovat. 

LAKOVÁNÍ




