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SESTAVY  DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK 

PRO UCHYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ

Dveřní sestavy DLS se osazují zpravidla do pevné části vchodové 
stěny vytvořené z plastových, ocelových, dřevěných nebo Al pro-
fi lů. Pro upevnění se používají zasklívací lišty. Listovní schránky 
se nýtují do bloku a následně přinýtovávají na čelní desku z Al ple-
chu tloušťka 2 mm (tloušťka pro osazení do profi lů 4 mm) případ-
ně tepelně izolovanou (tloušťka 24-26 mm) maximálního rozměru 
šířky nebo výšky 1200x2500 mm. Vhozové sklapky jsou osazeny 
(zavěšeny) do čelní desky stejně jako plastové jmenovky. 
Sestavy mohou být doplněny o kulatá nerezová zvonková tlačítka 
a hovorový modul osazená na čelní desce a z vnitřní strany uza-
vřená v elektroschránce, jejíž rozměry vychází z modulu vlastních 
DLS. Ve schránce může být také osazen videomodul, kódová klá-
vesnice případně jiné zařízení dodané zákazníkem. Sestavy mo-
hou být doplněny, mimoto číslem domu, názvem ulice, osvětlením 
a pod. 
Pro začištění spojení jednotlivých DLS lze sestavu z vnitřní strany 
opláštit Al plechem po obvodu, variantě se zatepleným opláštěním 
(vložení polystyrenu do Al plechu po celém obvodu bloku DLS). 
Standardní přesah čelní desky je 30 mm po obvodu (minimální 
rozměr), u předsazených sestav 60 mm po obvodu. Desky je však 
možno vyrobit přesně podle velikosti otvoru. Pro zmenšení přesa-
hu schránek do prostoru za dveřmi je možno schránky předsadit

navenek o 130 mm a předsazení orámovat dutým Al profi lem 
130x30 mm. Při větším počtu schránek (nad 25 ks) se doporučuje 
umístit pod schránky podpěru z JPU 40/40/2 (nebo provést přišrou-
bování zasklívacích lišt do rámu dveří).  
Za příplatek lze provést utěsnění zavírání dvířek samolepícím těs-
něním. Při zvolení dveřní sestavy jsou vždy schránky přístupné 
pouze z vnitřních prostor (i elektroschránky).
DLS modelu A, B (mimo B-049 a B-046) jsou certifi kovány autori-
zovanou zkušebnou. Certifi kát číslo 00157/104/2/2005 osvědčuje 
shodu s platnou EN 13 724:2003, platnou jako ČSN.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě:

DLS modelu A-04 - 12 ks v 4 sloupcích a 3 řadách (4x3)
DLS modelu B-04 - 30 ks v 3 sloupcích a 10 řadách (3x10)
DLS modelu B-045 - 24 ks v 3 sloupcích a 8 řadách (3x8)
DLS modelu B-046 - 40 ks v 4 sloucích a 10 řadách (4x10)
DLS modelu B-047 - 30 ks v 3 sloupcích a 10 řadách (3x10)
DLS modelu B-049 - 39 ks v 3 sloupcích a 13 řadách (3x13) 
DLS modelu D-04 - 24 ks v 3 sloupcích a 8 řadách (3x8)
DLS modelu D-046 - 32 ks v 4 sloupcích a 8 řadách (4x8)
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