
DOMOVNÍ LISTOVNÍ SCHRÁNKY

RAL 7040RAL 7035RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017

Schránky E a G jsou vyráběny z černého plechu a lakovány práš-
kovou vypalovací barvou pro vnitřní prostředí a jsou určeny pouze 
pro  použití v interiéru a C-05 neodpovídají ČSN EN 13 724:2003, 
platné jako ČSN. 
Vhozové sklapky jsou u DLS G z Al profi lu, u DLS E z černého 
plechu a také lakovány práškovou vypalovací barvou.
Všechny ostatní typy schránek (mimo vyjmenované) odpovída-
jí provedením, rozměry i korozní odolností normě ČSN EN 13 
724:2003 pro listovní schránky, platné v národní modifi kaci. Tyto 
schránky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a lakovány práš-
kovou vypalovací barvou pro venkovní prostředí. Vhozové sklapky 
jsou z Al profi lu a také lakovány práškovou vypalovací barvou.
Standardní barevné provedení - Barva RAL 9003 bílá str., RAL 
8017 hnědá str., RAL 7040 a RAL 7035 šedá str. pro DLS modelu 
E a G. Barva RAL 9016 bílá, RAL 8017 a RAL 8003 hnědá, RAL 
7040 a RAL 7035 šedá pro ostatní modely.  

Vybrané podmínky EN 13 724

- minimální velikost vhozu 230-280x30-35 mm při vkládání zásilky 
na délku

- minimální velikost vhozu 325-400x30-35 mm při vkládání zásilky 
na šířku

- vhozový otvor musí umožnit vložení neporušené kalibrační zásil-
ky C4-ISO (ISO269) 229x334 tl. 24 mm a uložení do výšky 40 mm

- schránky musí být vybaveny zajištěním proti vyjmutí zásilky
- dvířka musí být z neprůhledného materiálu a musí být dostatečně 

pevné ( musí odolat působení síly 150 N po dobu 30 sekund )
- z ergonomických důvodů má být osa vhozu ve výšce mezi 700 

mm a 1700 mm, měřeno od úrovně podlahy pro dodání. Ve zvláštních 
případech, jako jsou skupiny vhozů, lze rozsah rozšířit, ale musí být 
mezi 400 mm a 1800 mm.
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370x110x265, ČSN EN 13 724:2003 
Schránka ležatá, se sklapkou, 

vhoz i výběr vpředu.

385x260x80 
Schránka stojatá, se sklapkou, 

vhoz i výběr vpředu.

370x330x100, ČSN EN 13 724:2003 
Schránka stojatá, se sklapkou, horní 
stříška, vhoz vpředu, výběr vzadu.

380x455x140, ČSN EN 13 724:2003
Schránka stojatá, vhozový otvor shora 

(pod stříškou), odklápěcí dvířka, výběr vpředu.

370x110x265 
Schránka stojatá, vhozový otvor shora 

(pod stříškou), výběr vpředu.

370x330x100, ČSN EN 13 724:2003 
Schránka stojatá plotová, se sklapkou, po ob-
vodu s Al L 20/20/2, vhoz vpředu, výběr vzadu.

370x330x100
Uzamykatelná schránka 370x330x100 
z vnitřní strany k dveřnímu vhozu 375x85.

300x110x230-380 ČSN EN 13 724: 2003
Schránka šikmá s proměnlivou hloubkou, 
pro osazení s ČD, určena pro zazdění 

do sloupku, bez čela, výběr vzadu.

370x150x265 ČSN EN 13 724:2003
Schránka ležatá, se sklapkou, vhoz 

i výběr vpředu.

370x400x100/180 
Děrovaný košík 370x400x100/180 z vnitř-

ní strany k dveřnímu vhozu 375x85.

300x110/330x200, ČSN EN 13 724: 2003 
Schránka pro osazení do sestav s čelní deskou 
určených do face bloků, bez čela, výběr vzadu.

370x330x100, ČSN EN 13 724:2003
Schránka stojatá, se sklapkou,

vhoz i výběr vpředu.

268x378x100, ČSN EN 13 724: 2003 
Schránka stojatá, se sklapkou, 

vhoz i výběr vpředu.

šířka vhozu 335 mm 
Dveřní vhoz s protikusem 375x85
odnímatelný pomocí 4 ks skrytých 

šroubů, nezateplený.

300x110x385, ČSN EN 13 724:2003
Schránka ležatá, se sklapkou, 

vhoz i výběr vpředu.

325x238x60
Schránka tradičních rozměrů pro hromad-
nou bytovou výstavbu (panelákový typ), 

vhoz i výběr vpředu.

300x220x385, ČSN EN 13 724:2003
Schránka ležatá, se sklapkou, 

vhoz i výběr vpředu.

300x110x385, ČSN EN 13 724:2003
Schránka ležatá, se sklapkou, 

vhoz vpředu, výběr vzadu.

šířka vhozu 335 mm 
Jednoduchý dveřní vhoz 375x85

odnímatelný pomocí 4 ks skrytých 
šroubů, nezateplený.

370x330x100, ČSN EN 13 724:2003
Schránka stojatá, vhozový otvor shora 

(pod stříškou), výběr vpředu.

300x110x330-480 ČSN EN 13 724:2003
Schránka šikmá s proměnlivou hloubkou, 
pro osazení s ČD, určena pro zazdění 

do sloupku, bez čela, výběr vzadu.

350x160
Čelní deska 350x160, odnímatelná, 

s jmenovkou, určena pro DLS D-041, 
D-042 a F-04.
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