DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky A-01

Části dodávky:
1 x poštovní schránka A-01, rozměr 370x330x100mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přiložte poštovní schránku na místo montáže.
Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete poštovní schránku a připravené otvory použijte jako vrtací šablonu.
Vyvrtejte otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Zavřete poštovní schránku.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu
podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku
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Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky A-05

Části dodávky:
1 x poštovní schránka A-01, rozměr 370x330x100mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přiložte poštovní schránku na místo montáže.
Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete poštovní schránku a připravené otvory použijte jako vrtací šablonu.
Vyvrtejte otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Zavřete poštovní schránku.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu
podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku
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Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky B-01
Části dodávky:
1x poštovní schránka B-01 rozměr 300x110x385mm, 1x zámek, 3x klíček, 1x jmenovka
Montáž při použití B-01 pro zazdění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schránku vložte do stavebního otvoru.
Vyklínuje pomocí dřevěných klínků.
Pomocí vodováhy přeměřte zda-li je schránka správně horizontálně i vertikálně osazena.
Spáru mezi schránkou a stavebním otvorem vyplňte montážní pěnou. Především v rozích, aby nedošlo k deformaci schránky.
Po vytvrzení pěny vyjměte dřevěné klíny, přebývající pěnu ořežte a otvory po klíncích vyplňte pěnou.
Pro zednické zapravení je schránku nutno oblepit papírovou maskovací páskou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození
schránky.

Montáž při použití B-01 na zeď:
1) Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude DLS připevňovat byla rovná.
2) Do schránky dle strany, z které bude schránka montována na zeď vyvrtejte montážní otvory. (velikost montážního otvoru je
volena dle zvoleného montážního materiálu na montovaný objekt) Vyvrtané montážní otvory použijte jako šablonu a
přeneste na montovaný objekt.
3) Vyvrtejte montážní otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
4) Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Montáž při použití B-01 do sestavy DLS:
Spojování schránek do sloupce:
1) Proveďte snýtování schránek z přední strany DLS 2x trhacími nýty Al/St 3/6mm.
2) Spojení v zadní části DLS proveďte pomocí Zn šroubu M4x6 s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem a maticí Zn M4
s přírubou.
Spojování schránek mezi sebou do bloku:
1) Spojené sloupce DLS mezi sebou snýtujte pomocí trhacích nýtů Al/St 3/6mm.
Upozornění:
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu
podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toluen).
Návod na údržbu:
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou vypalovací
barvou pro použití v interiéru i exteriéru.
Pro správnou funkčnost zámečku je nutné provádět pravidelné promazání (např. WD-40) minimálně jednou za půl roku.
Postup čištění:
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek na mytí
nádobí.) V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.
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Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky C-01

Části dodávky:
1 x poštovní schránka C-01, rozměr 268x378x100mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přiložte poštovní schránku na místo montáže.
Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete poštovní schránku a připravené otvory použijte jako vrtací šablonu.
Vyvrtejte otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Zavřete poštovní schránku.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu
podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v exteriéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky E-01

Části dodávky:
1 x poštovní schránka E-01, rozměr 325x240x60mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přiložte poštovní schránku na místo montáže.
Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete poštovní schránku a připravené otvory použijte jako vrtací šablonu.
Vyvrtejte otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Zavřete poštovní schránku.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu
podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku
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Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky G-01

Části dodávky:
1 x poštovní schránka G-01, rozměr 385x260x80mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přiložte poštovní schránku na místo montáže.
Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete poštovní schránku a připravené otvory použijte jako vrtací šablonu.
Vyvrtejte otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Zavřete poštovní schránku.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu podkladu –
beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
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Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky H-010

Části dodávky:
1 x poštovní schránka H-010, rozměr 215x320x75mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přiložte poštovní schránku na místo montáže.
Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete poštovní schránku a připravené otvory použijte jako vrtací šablonu.
Vyvrtejte otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Zavřete poštovní schránku.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu podkladu –
beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
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Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky H-011

Části dodávky:
1 x poštovní schránka H-011, rozměr 260x310x90mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přiložte poštovní schránku na místo montáže.
Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete poštovní schránku a připravené otvory použijte jako vrtací šablonu.
Vyvrtejte otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Zavřete poštovní schránku.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu podkladu –
beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku
vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky H-012

Části dodávky:
1 x poštovní schránka H-012, rozměr 360x310x90mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přiložte poštovní schránku na místo montáže.
Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
Otevřete poštovní schránku a připravené otvory použijte jako vrtací šablonu.
Vyvrtejte otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.
Zavřete poštovní schránku.

Upozornění
Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu podkladu –
beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu dveřního vhozu 375x85 do dveří
Části dodávky:
1 x přední díl, 1x zadní díl, 4x šroub M5x25mm s půlkulatou hlavou, na IMBUS
(vnitřní šestihran) nerezové provedení

Montáž:
1) Vyberte vhodné místo ve dveřích, tak aby nebyla porušena tuhost dveří osazením dveřního vhozu.
2) Dle schéma orýsujte polohu otvorů pro uchycení dveřního vhozu a otvoru pro vhoz, který bude mít vnější
rozměry 345x50mm. Pro správnou funkci dveřního vhozu je nutné dodržet vodorovnost.
3) Do dveří nejprve vyvrtejte 4 otvory pr.9mm (svislá rozteč 65mm, vodorovná rozteč 348mm). Poté proveďte
vyřezání otvoru pro dveřní vhoz (345x50mm) a začištění hran otvoru.
4) Vložte Přední (vnější) díl do připraveného otvoru, tak aby dveřní vhoz doléhal na vnější stranu dveří z vnitřní
strany. Přiložte zadní (vnitřní) díl tak, že vnitřní lem zadního dílu je podvlečen pod vnitřním lemem předního
dílu. Do otvorů našroubujte 4x šroub M5x25mm s půlkulatou hlavou na IMBUS (vnitřní šestihran) a lehce
dotáhněte. Seřiďte vhoz do vodorovné polohy a dotáhněte pomocí klíče pro vnitřní šestihran.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Dveřní vhoz je lakovan
práškovou vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Postup čištění
Dveřní vhoz čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem
(např. prostředek na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky A-03

Části dodávky:
1 x poštovní schránka A-03, rozměr 370x330x100mm
1x zámek, 2 x klíček, 1x jmenovka

Montáž:
1) Zhotovte si nebo si nechte zhotovit rámeček podobný rámečku kolem DLS A-03.
2) Do Al profilu L20/20/2 kolem schránky vyvrtejte otvory dle uvážení.
(Záleží zda-li budete rámečky spojovat pomocí šroubů a matek, nýtů nebo jiného zvoleného montážního materiálu).
3) Vyvrtání děr proveďte také na rámečku, který jste si zhotovili nebo nechali zhotovit.
4) Do montovaného objektu (dřevěný plot, pletivo…) v požadované výšce (vyřízněte, vystřihněte…) otvor dle DLS A-03.
5) Schránku vložte do otvoru a přiložte pomocný rámeček a proveďte (sešroubování, snýtovaní, či jiný zvolený postup).

Upozornění
Montážní materiál není součástí výrobku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou
vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Postup čištění
Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek
na mytí nádobí.)
V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění
Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulen).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky F – 04
(nerez) určená k zabudování do sloupku
Části dodávky:
sestava DLS F-04, 2x klíček.

Montáž:
1) Demontujte čelní desku.
2) Schránku vložte do předem připraveného otvoru ve sloupku.
3) Otevřete dvířka a z přední strany přiložte čelní desku a z vnitřní strany ji rukou
přišroubujte ke schránce šroubem M 4 přes podložku.
4) Schránku vyrovnejte pomocí dřevěných klínků a zafixujte (Schránky je vhodné o 4 -8 mm předsadit ven
ze stěny a fasádu dotáhnout k boku schránky).
5) Zajistěte schránku nejlépe montážní PU pěnou. Nevstřikovat velké množství PU pěny – pěna při schnutí
nabývá objemu, mohlo by dojít k deformaci listovní schránky. Vytlačená pěna může poškodit barvu, chraňte okraje
listovní schránky maskovací papírovou páskou.
6) Proveďte následné zednické práce a očistěte listovní schránku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná
práškovou vypalovací barvou pro použití v exteriéru.

Postup čištění dílu vyrobených z nerezového plechu
Nerezová dvířka schránek čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s běžnými čistícími prostředky
(Jar, mýdlová voda).
V žádném případě nepoužívejte drsné čistící prostředky (drátěnku). Dvířka schránky jsou vyrobeny z nerez plechu, přesto
může v důsledku počasí docházet ke vzniku skvrn. Takové skvrny můžete očistit přípravkem na ošetření nerezového nádobí.

Upozornění
Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit duhové zabarvení. Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění
dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým oplachem vodou (viz. návod na těchto
výrobcích).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od data zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky F – 04
s elektrem (lakovaná) určená k zabudování do sloupku
Části dodávky:
sestava DLS F-04 s elektrem, 2x klíček, 2x bit.

Montáž:
1) Demontujte čelní desku.
2) Schránku vložte do předem připraveného otvoru ve sloupku.
3) Protáhněte průchodkou ve spodní části listovní schránky el. kabely (předem
připravené ve face blocích).
4) Zapojení elektra dle schématu provede osoba s vyhláškou 50.
5) Přiložte čelní desku ke schránce a přimontujte pomocí spec. šroubů.
Schránku vyrovnejte pomocí dřevěných klínků a zafixujte (Schránky je vhodné o 4 -8 mm předsadit ven
ze stěny a fasádu dotáhnout k boku schránky).
6) Zajistěte schránku nejlépe montážní PU pěnou. Nevstřikovat velké množství PU pěny – pěna při schnutí
nabývá objemu, mohlo by dojít k deformaci listovní schránky. Vytlačená pěna může poškodit barvu, chraňte okraje
listovní schránky maskovací papírovou páskou.
7) Proveďte následné zednické práce a očistěte listovní schránku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná
práškovou vypalovací barvou pro použití v exteriéru.

Postup čištění lakovaných dílů
Dvířka schránky čistíme jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem např.
(prostředek na mytí nádobí). V žádném případě nesmí při čištění dojít k mechanickému poškození lakované plochy.

Upozornění
Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit duhové zabarvení. Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění
dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým oplachem vodou (viz. návod na těchto
výrobcích).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

Záruční doba 2 roky od data zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky F – 04
s elektrem (nerez) určená k zabudování do sloupku
Části dodávky:
sestava DLS F-04 s elektrem, 2x klíček, 2x bit

Montáž:
1) Demontujte čelní desku.
2) Schránku vložte do předem připraveného otvoru ve sloupku.
3) Protáhněte průchodkou ve spodní části listovní schránky el. kabely (předem
připravené ve face blocích).
4) Zapojení elektra dle schématu provede osoba s vyhláškou 50.
5) Přiložte čelní desku ke schránce a přimontujte pomocí spec. šroubů.
Schránku vyrovnejte pomocí dřevěných klínků a zafixujte (Schránky je vhodné o 4 -8 mm předsadit ven
ze stěny a fasádu dotáhnout k boku schránky).
6) Zajistěte schránku nejlépe montážní PU pěnou. Nevstřikovat velké množství PU pěny – pěna při schnutí
nabývá objemu, mohlo by dojít k deformaci listovní schránky. Vytlačená pěna může poškodit barvu, chraňte okraje
listovní schránky maskovací papírovou páskou.
7) Proveďte následné zednické práce a očistěte listovní schránku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná
práškovou vypalovací barvou pro použití v exteriéru.

Postup čištění dílu vyrobených z nerezového plechu
Nerezová dvířka schránek čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s běžnými čistícími prostředky
(Jar, mýdlová voda).
V žádném případě nepoužívejte drsné čistící prostředky (drátěnku). Čelní deska a dvířka schránky jsou vyrobena z nerez
plechu, přesto může v důsledku počasí docházet ke vzniku skvrn. Takové skvrny můžete očistit přípravkem na ošetření
nerezového nádobí.

Upozornění
Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit duhové zabarvení. Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění
dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým oplachem vodou (viz. návod na těchto
výrobcích).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od data zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky D-041
s elektrem (lakovaná) určená k zabudování do sloupku
Části dodávky:
sestava DLS D-041 s elektrem, 2x klíček, 2x bit.

Montáž:
1) Demontujte čelní desku.
2) Schránku vložte do předem připraveného otvoru ve sloupku.
3) Protáhněte průchodkou ve spodní části listovní schránky el. kabely (předem
připravené ve face blocích).
4) Zapojení elektra dle schématu provede osoba s vyhláškou 50.
5) Přiložte čelní desku ke schránce a přimontujte pomocí spec. šroubů.
Schránku vyrovnejte pomocí dřevěných klínků a zafixujte (Schránky je vhodné o 4-8 mm předsadit ven
ze stěny a fasádu dotáhnout k boku schránky).
6) Zajistěte schránku nejlépe montážní PU pěnou. Nevstřikovat velké množství PU pěny – pěna při schnutí
nabývá objemu, mohlo by dojít k deformaci listovní schránky. Vytlačená pěna může poškodit barvu, chraňte okraje
listovní schránky maskovací papírovou páskou.
7) Proveďte následné zednické práce a očistěte listovní schránku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná
práškovou vypalovací barvou pro použití v exteriéru.

Postup čištění lakovaných dílů
Dvířka schránky čistíme jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem např.
(prostředek na mytí nádobí). V žádném případě nesmí při čištění dojít k mechanickému poškození lakované plochy.

Upozornění
Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit duhové zabarvení. Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění
dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým oplachem vodou (viz. návod na těchto
výrobcích).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od data zakoupení výrobku

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky D-041
s elektrem (nerez) určená k zabudování do sloupku
Části dodávky:
sestava DLS D-041 s elektrem, 2x klíček, 2x bit.

Montáž:
1) Demontujte čelní desku.
2) Schránku vložte do předem připraveného otvoru ve sloupku.
3) Protáhněte průchodkou ve spodní části listovní schránky el. kabely (předem
připravené ve face blocích).
4) Zapojení elektra dle schématu provede osoba s vyhláškou 50.
5) Přiložte čelní desku ke schránce a přimontujte pomocí spec. šroubů.
Schránku vyrovnejte pomocí dřevěných klínků a zafixujte (Schránky je vhodné o 4-8 mm předsadit ven
ze stěny a fasádu dotáhnout k boku schránky).
6) Zajistěte schránku nejlépe montážní PU pěnou. Nevstřikovat velké množství PU pěny – pěna při schnutí
nabývá objemu, mohlo by dojít k deformaci listovní schránky. Vytlačená pěna může poškodit barvu, chraňte okraje
listovní schránky maskovací papírovou páskou.
7) Proveďte následné zednické práce a očistěte listovní schránku.

Návod na údržbu
Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná
práškovou vypalovací barvou pro použití v exteriéru.

Postup čištění dílu vyrobených z nerezového plechu
Nerezová dvířka schránek čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s běžnými čistícími prostředky
(Jar, mýdlová voda).
V žádném případě nepoužívejte drsné čistící prostředky (drátěnku). Čelní deska je vyrobena z nerez plechu, přesto může
v důsledku počasí docházet ke vzniku skvrn. Takové skvrny můžete očistit přípravkem na ošetření nerezového nádobí.

Upozornění
Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit duhové zabarvení. Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění
dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým oplachem vodou (viz. návod na těchto
výrobcích).

Vážený zákazníku
Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se
při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
Záruční doba 2 roky od data zakoupení výrobku

