
SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 
ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou 



SÉRIE 2590 
Poštovní schránky z nerez oceli 
se systémy audio a barevné video 

Poštovní schránka audio 
259A/P Sound System 

Používá se s napájecím zdrojem art. 831, 836, 931, 931A, 
931/0CT, 938A, 837/0CT, 837A, 833, 6680 
Rozm ry elního panelu: 308x430x40 mm 

Rozm ry boxu: 285x411x120 mm (ŠxVxH). 

Poštovní schránka video 
259F/P Due Fili 

Schránka z nerezové oceli s integrovanou barevnou kamerou a 
hovorovou jednotkou pro technologii Due Fili. 

Osazená novou barevnou kamerou 480 TV ádk  s objektivem 
3 mm F 2,8 mm, manuáln  vertikáln  nastavitelným. 

Používá se s napájecím zdrojem art. 6922. 
Rozm ry elního panelu: 308x430x40 mm 

Rozm ry boxu: 285x411x120 mm (ŠxVxH). 

Poštovní schránka video 
259C/P Sound System 

Schránka z nerezové oceli s integrovanou barevnou kamerou a 
hovorovou jednotkou pro technologii Sound System. 

Osazená novou barevnou kamerou 480 TV ádk  s objektivem 
3mm F 2,8, manuáln  vertikáln  nastavitelným. 

Používá se s napájecím zdrojem art. 6680. 
Rozm ry elního panelu: 308x430x40 mm 

Rozm ry boxu: 285x411x120 mm (ŠxVxH). 

Kvalitní nerezav jící
Vyrobena kompletn  z nerezové oceli AISI 316, odolné 
atmosférické korozi, použitelná i v extrémním p ímo ském
prost edí. Schránky 2590 jsou složeny ze dvou ástí, boxu a 
elního panelu, pro instalaci zapušt nou nebo na st nu 

s p edním i zadním otvíráním. St íška proti dešti, s inovovaným 
designem, kryje p ední st nu. 
Charakteristické pro sérii 2590 je na st ed umíst né tla ítko
výzvy. 

Nová st íška
proti dešti. 

Barevná kamera
480 TV ádk , F 2,8



41
1 

m
m

40 mm120 mm
43

0 
m

m
308 mm



SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 
Modulární poštovní schránka 

univerzálnost
použití

Poštovní schránky ELVOX se skládají z ady
modulárních prvk , vyrobených z lakovaných hliníkových 
profil , z kterých je možné realizovat sestavy poštovních 
schránek. 
Je možné je instalovat: do zdi s p edním i zadním 
otvíráním, na povrch s p edním otvíránín a do 
samonosné konstrukce s ukotvením na zem. 

Všestrannost prvk  umož uje skládání v horizontálním i 
vertikálním sm ru.

Dostupné jsou pro za ízení Sound System, Due Fili, 
DigiBus, s elním panelem audio/video a tla ítky výzvy 
pro za ízení s domovními telefony a videotelefony. 
Do panel  se vkládají: hovorové jednotky, kamery  
s hovorovou jednotkou nebo elektronické jednotky 
odpovídající typu za ízení (Sound System, Due Fili nebo 
DigiBus). 

Verze s samonosnou konstrukcí 



Možné kombinace poštovních schránek 

Verze pro zapušt ní do zdi 

1174 mm 

777 mm 
280 mm 
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SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 
Modulární poštovní schránka 

Box na st nu spojený s podstavcem typu sloupek art. 
256P nebo s jedním párem bo ních noh art. 256G. 
Podstavec typu sloupek je spojený s boxem art. 25A3, 
pro 3 panely v jednom sloupci vertikáln , zatímco pár 
bo ních noh art. 256G se používá pro boxy s 3, 6, 9 a 
12 panely. Použitím t ech bo ních noh art. 256G, 
jedna st ední a dv  bo ní, je možné zkombinovat dva 
vn jší boxy vedle sebe. 



maximální kvalita 
a desing 

Verze box na st nu s ráme kem
proti dešti pro 3 elní panely 
(v 1 sloupci 3 panely vertikáln ).

Barva šedá matová. 

Rozm ry:(ŠxVxH) 407x481,5x343 mm.

Box je pojen s  podstavcem art. 256P, celkové 
rozm ry sestavy jsou (ŠxVxH) 407x1613,5x343 mm. 

Podstavec pro poštovní schránky
Podstavec pro ukotvení vn jších box  na zem. 

Art. 256P
Art. 256P podstavec typu sloupek pro box s ochranou 
proti dešti art. 25A3.  
Rozm ry (ŠxVxH): 300x1132x300 mm. 

Box s ochrannou proti dešti 
Box pro instalaci na st nu nebo na zem pomocí 
podstavc  art. 256G nebo 256P. Barva šedá matová. 
Vyroben z hliníku (síla 4 mm). 

Art. 25A3
Box na st nu s ráme kem proti dešti pro 3 elní
panely (v 1 sloupci 3 panely vertikáln ). Použít se 
sloupkem art. 256P nebo párem noh art. 256G. 
Barva šedá matová.  
Rozm ry:(ŠxVxH) 407x481,5x343 mm.



SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 
Modulární poštovní schránka 



maximální kvalita 
p i komunikaci 

Verze box na st nu s ráme kem
proti dešti pro 6 elních panel
(ve 2 sloupcích 3 panely vertikáln )

Barva šedá matová. 

Rozm ry:(ŠxVxH) 806x481,5x343 mm.

Box je spojen s párem podstavc  art. 256P, celkové 
rozm ry sestavy jsou (ŠxVxH) 1016x1620x343 mm. 

Podstavec pro poštovní schránky
Podstavec pro ukotvení vn jších box  na zem. 

Art. 256G
Podstavec pro vn jší box. Pro každý box s ochranou 
proti dešti použijte dv  nohy. Pro spojení dvou box
použijte jednu nohu mezi boxy a dv  na boky. 
Rozm ry (ŠxVxH): 120x1460x400 mm. 

Box s ochrannou proti dešti 
Box pro instalaci na st nu nebo na zem pomocí 
podstavc  art. 256G nebo 256P. Barva šedá matová. 
Vyroben z hliníku (síla 4 mm). 

Art. 25B3
Box na st nu s ráme kem proti dešti pro 6 elních
panel  (ve 2 sloupcích 3 panely vertikáln ). Použít 
s párem podstavc  art. 256G. Barva šedá matová. 
Rozm ry:(ŠxVxH) 805x485x343 mm. 

Art. 25C3
Box na st nu s ráme kem proti dešti pro 9 elních
panel  (ve 3 sloupcích 3 panely vertikáln ). Použít 
s párem podstavc  art. 256G. Barva šedá matová. 
Rozm ry:(ŠxVxH) 1205x481,5x343 mm. 

Art. 25D3
Box na st nu s ráme kem proti dešti pro 12 elních 
panel  (ve 4 sloupcích 3 panely vertikáln ). Použít 
s párem podstavc  art. 256G. Barva šedá matová. 
Rozm ry:(ŠxVxH) 1605x481,5x343 mm.



SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 
Modulární poštovní schránka 



pln  modulární 
ešení

Provedení pro zapušt ní do zdi. 

Instalace poštovní schránky v provedení 
zapušt ní do zdi vyžaduje spojení panelu s 
krabicí art. 256S, dodávanou samostatn .
Pomocí spojek dodávaných s krabicemi je 
možné je spojovat v horizontálním i vertikálním 
sm ru.
Krabice art. 256S je ur ena pro spojení s elním 
panelem nebo párem panel  pro p ední i zadní 
otvírání.

Krabice do zdi 
Rozm ry (ŠxVxH): 380x140x200 mm. 

Art. 256S  
Krabice z pozinkovaného plechu, síly 0,8 mm, 
pro instalaci poštovních schránek do zdi. 
Je dodávána samostatn , p ipravena pro p ední 
i zadní montáž panel .
Vybavena je t meny pro horizontální i vertikální 
spojení krabic mezi sebou. 



SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 
Modulární poštovní schránka 

Panely pro poštovní schránky 

Rozm ry panelu (ŠxVxH): 395x153,5x35 mm. 
Rozm ry št rbiny pro poštu: (ŠxV): 334x28 mm. 

Art. 2561/35 
Samostatný panel s ráme kem a 
št rbinou, p ední otvírání klí kem.
Barva šedá matová, Barva šedá 
matová, dostupný i v barv  sv tle
šedá RAL 7035 (art. 2561) a 
kartá ovaný hliník (art. 2561/39). 

Art. 2560/35 
Samostatný panel „slepý“ 
s ráme kem bez št rbiny, otevírání 
klí kem. Barva šedá 
matová,.dostupný i v barv  sv tle
šedá RAL 7035 (art. 2561) a 
kartá ovaný hliník (art. 2561/39). 

Art. 256D/
Pár panel  s ráme kem pro p ední i 
zadní otvírání klí em. Barva šedá 
matová, dostupný i v barv  sv tle šedá 
RAL 7035 (art. 256D) a kartá ovaný
hliník (art. 256D/39).

P ídavné panely s tla ítky výzvy 

Rozm ry panelu (ŠxVxH): 395x153,5x35 mm. 

Art. 2504/35
P ídavný elní panel s 4 tla ítky. 
Barva šedá matová, dostupný i 
v barv  sv tle šedá RAL 7035 (art. 
2561) a kartá ovaný hliník (art. 
2561/39). 

Art. 2508/35
P ídavný elní panel s 8 tla ítky. 
Barva šedá matová, dostupný i 
v barv  sv tle šedá RAL 7035 (art. 
2561) a kartá ovaný hliník (art. 
2561/39). 

Art. 2512/35  
P ídavný elní panel s 12 tla ítky. 
Barva šedá matová, dostupný i 
v barv  sv tle šedá RAL 7035 (art. 
2561) a kartá ovaný hliník (art. 
2561/39). 

Art. 2516/35
P ídavný elní panel s 16 tla ítky. 
Barva šedá matová, dostupný i 
v barv  sv tle šedá RAL 7035 (art. 
2561) a kartá ovaný hliník (art. 
2561/39). 

Všechny panely jsou v provedení: ráme ek z 
kopolymeru odolný proti nárazu a UV-zá ení,
elní dví ka z lisovaného hliníkového profilu (síly 

4 mm) vyztužená kopolymerem, ochrana proti 
vybrání, elní otvírání s 2 klí ky, kryt zámku 
mosazný pochromovaný. 
Jmenovky z vodovzdorného materiálu.



Panely audio/video jsou p ipraveny pro vložení 
hovorové jednotky, kamery a jednotky elektroniky 
pro systémy Due Fili a Sound System. V za ízeních
Due Fili je nezbytné p idat do panel  audio/video 
jednotku elektroniky art. 25F3/8, hovorovou jednotku 
art. 2930 nebo barevnou kameru s hovorovou 
jednotkou art. 2559. K jednotce elektroniky se m že
p ipojit až 8 tla ítek výzvy, pro zvýšení po tu tla ítek 

použijte modul art. 693P nebo 693P/M. Modul 
693P/M má delší kabely pro zapojení mezi panely. 
V za ízeních Sound System se vkládají hovorové 
jednotky art. 930A, 930D, 930F nebo kamery s 
hovorovou jednotkou art. 559 a 559C. Panely 
s tla ítky výzvy jsou standardn  osazeny tla ítky 
s deskou LED pro osv tlením jmenovek. 

Panely audio/video s tla ítky výzvy 

Rozm ry panelu (ŠxVxH): 395x153,5x35 mm. 

Art. 25V0/35
elní panel audio/video bez tla ítek

pro hovorové jednotky nebo kamery 
s hovorovou jednotkou. Barva šedá 
matová, dostupný i v barv  sv tle
šedá RAL 7035 (art. 25V0) a 
kartá ovaný hliník (art. 25V0/39). 

Art. 25V2/35
elní panel audio/video s 2 tla ítky 

pro hovorové jednotky nebo kamery 
s hovorovou jednotkou. Barva šedá 
matová, dostupný i v barv  sv tle
šedá RAL 7035 (art. 25V2) a 
kartá ovaný hliník (art. 25V2/39). 

Art. 25V4/35
elní panel audio/video s 4 tla ítky 

pro hovorové jednotky nebo kamery 
s hovorovou jednotkou. Barva šedá 
matová, dostupný i v barv  sv tle
šedá RAL 7035 (art. 25V4) a 
kartá ovaný hliník (art. 25V4/39).

Art. 25V6/35
elní panel audio/video s 6 tla ítky 

pro hovorové jednotky nebo kamery 
s hovorovou jednotkou. Barva šedá 
matová, dostupný i v barv  sv tle
šedá RAL 7035 (art. 25V4) a 
kartá ovaný hliník (art. 25V4/39). 

Art. 25V8/35
elní panel audio/video s 8 tla ítky 

pro hovorové jednotky nebo kamery 
s hovorovou jednotkou. Barva šedá 
matová, dostupný i v barv  sv tle
šedá RAL 7035 (art. 25V4) a 
kartá ovaný hliník (art. 25V4/39). 

Art. 256I 
Protikondenza ní hliníková m ížka
pro vložení do box  art. 256S, 
25A3, 25B3, 25C3, 25D3. Rozm ry 
(ŠxHxV) 355x182x10 mm. 



SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 
Modulární poštovní schránka 

Barvy panel

Šedá matová (…/35) 

Sv tle šedá (RAL 7035), standardní barva 

Kartá ovaný hliník (…/39) 



Montáž samo stojících poštovních schránek vyžaduje jeden z box : art. 25A3, 25B3, 25C3, 25D3. 
Je však možné boxy spojovat, jak je uvedeno v následujících p íkladech. 
Sestavy pro instalaci s ukotvením na zem je možné realizovat s dv ma typy podstavc : art. 256G bo ní nohy 
a art. 256P sloupek. 
Art. 256P doporu ujeme pouze pro box art. 25A3. 

     Artikl    Po et    Po et panel     Vn jší rozm ry boxu Rozm ry s art. 256G 
   panel       horizont x vertikal        Š x V x H    (mm) 
   celkem   (mm) 

     Artikl   Váha komplet box, panely,  Váha komplet box, panely, 
      podstavec art. 256G podstavec art. 256P 
     (kg) (kg) 



Výhradní zastoupení pro R a SR: 
ELVI spol. s r.o., Hat  545 
261 01  P ÍBRAM III 
tel.: 318 629 704, fax: 318 633 408 
e-mail: elvox@elvox.cz   http:/www.elvox.cz 


