
D
om

ov
ní

 li
st

ov
ní

 s
ch

rá
nk

y 
-

ne
re

z

1. 1. 1. 

CENÍK platný od 1.3.2018
( CENY UVEDENY BEZ DPH )
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KORTAN poštovní schránky s.r.o.
Babice 360, 687 03 Babice u Uh. Hradiště

IČ: 04145542 DIČ: CZ04145542
Tel.: 775 601 165, e-mail: info@kortan.cz

www.kortan.cz



D
om

ov
ní

 li
st

ov
ní

 s
ch

rá
nk

y 
-

ne
re

z

2.

Dodací lhůty :
Dodací lhůty jsou vždy uvedeny v kupní smlouvě. Potvrzená dodací lhůta (týden plnění) znamená termín odeslání ze závodu.
Dodací lhůty jsou zpravidla :
- 1 týden pro dodávky jednotlivých schránek pokud jsou skladem
- 3 až 4 týdny pro dodávky jednotlivých schránek pokud nejsou skladem

VŠEOBECNÉ INFORMACE :
Dodací a platební podmínky :
Dodací a platební podmínky jsou uváděny v kupní smlouvě a při potvrzení kupní smlouvy jsou závazné pro obě strany.

Ceny :
Ceny se uvádějí bez DPH a ze skladu výrobce.

Rozměry :
Rozměry se uvádějí ve sledu " šířka x výška x hloubka ". Rozměry vykazují tolerance, které jsou technicky podmíněny. Všechny
rozměry jsou uvedeny v mm.

Příslušenství :
Standardní příslušenství - osazená 1 nebo 2 plastové jmenovky dle typu DLS, osazen zámek DOLS 500 kombinací s cylindrickou
vložkou + 3 klíče. U schránek řady BASIC osazen zámek DOLS 500 kombinací s cylindrickou vložkou + 2 klíče. Schránky RD osazeny
zámkem ve variantě 200 kombinací + 2 klíče. Montážní návod a návod na údržbu. Na přání lze dodat montážní materiál dle dodané

Standardní tloušťky použitých materiálů :
Těla schránek  - plech tl. 0,6 mm, 0,8 mm nebo 1 mm dle typu DLS                   
Dvířka schránek  - plech tl. 0,6 mm, 1 mm nebo 1,2 mm dle typu DLS
Vhozové sklapky - plech tl. 0.6 mm nebo tl. 0,8 mm dle typu DLS
Čelní  deska - plech tl. 1,5 mm
Provedení NEREZ je dodáváno ve variantě broušený NEREZ brus 240, DIN 1.301, ČSN 17 240.

ÚDRŽBA :
Ošetřování povrchů :
Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na stříbro, ocelovou vlnu na čištění, různá bělidla a dezinfekce nebo jiné látky obsahující chlór
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Zvonkové kontakty :
Vyžadují průběžnou údržbu a péči. Minimálně jedenkrát za půl roku by měly být kontakty odborně očištěny a ošetřeny sprejem
na kontakty.

ZÁRUKY :
Na dodávané produkty poskytujeme záruku 36 měsíců.

BARVY :

Pro zachování vzhledu povrchů lakovaných práškem musí být díly vystavené povětrnostním vlivům pravidelně čištěny. Vhodná je
teplá voda s běžnými čistícími prostředky ( JAR, přípravky určené na lakované povrchy, mýdlová voda ). Po omytí je potřeba povrch
otřít do sucha a ošetřit autoleštěnkou.

ZÁRUKY :
Na dodávané produkty poskytujeme záruku 36 měsíců.

BARVY :
Schránky jsou vyrobeny z nerez plechu nebo kombinovány s lakovaným dílem který je lakován praškem PH ve standardní barvě
RAL 7040 šedé matné.

MONTÁŽ :
Montáž je vždy sjednávána individuálně na základě požadavku zákazníka.

Ošetřování povrchů :
Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na stříbro, ocelovou vlnu na čištění, různá bělidla a dezinfekce nebo jiné látky obsahující chlór
nebo jeho deriváty. Pokud se vysoce kvalitní nerezová ocel dostane do styku s kyselinami je nutno povrch ihned umýt větším
množstvím teplé vody a vytřít do sucha. Některé tyto látky jsou bezpečné pouze, pokud se používají v souladu s předpisy
výrobce, ale jsou – li používány nesprávně (např. za tepla, nebo ve vyšších koncentracích), mohou způsobit odbarvení a korozi
povrchu nerez oceli jakékoliv kvality. Vyvarujte se usazování nečistot na povrchu. Usazeniny mohou obsahovat malé částice kovů
a rzi, které se uvolnily z jiných materiálů a mohou způsobit povrchovou korozi.
K odstranění kapek a skvrn se nesmí používat drátěná vlna, protože tím bychom způsobili kontaminaci povrchu částicemi
železa. Je nutno dávat pozor na kontaminaci nerez dílů, jestliže jsou v blízkosti skladovány, montovány nebo řezány díly z uhlíkových
ocelí.
Praktické rady pro údržbu nerezových listovních schránek :
Pro obvyklé čištění zcela postačí omýt horkou vodou s mýdlem nebo šetrným saponátem a opláchnout čistou vodou
a vytření do sucha. V žádném případě nepoužívejte ocelové drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky (např. na bázi písku), které
by mohly povrch poškrábat nebo odřít. Tahy NUTNO vést ve stejném směru, jako je kresba na broušeném povrchu a to vždy ve
směru broušení.
Odstranění jednotlivých problémů na NEREZ povrchu:
Běžné čištění - voda s mýdlem nebo s šetrným saponátem (jako je např. mycí přípravek na nádobí).
Umyjte mycí houbu, opláchněte a je-li to nutné, vytřete do sucha.
Otisky prstů - mýdlo nebo horká voda nebo organické rozpouštědlo (např. aceton, alkohol, okena).
Opláchněte čistou vodou a je-li to nutné, vytřete do sucha.
Odolné skvrny a zabarvení - šetrné čistící roztoky (např. přípravky na umývání nádobí).
Důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha.
Stopy od oleje a tuků - organické rozpouštědlo (např. aceton, alkohol).
Po očištění omyjte čistou vodou a mýdlem, opláchněte čistou vodoua vysušte.
Rez a jiné korozní produkty - kyselina šťavelová. Čistící roztok byste měli nanášet hadříkem. Po nanesení nechte 15-20minut působit
a potom opláchněte vodou. Můžete pokračovat v čištění přípravkem. Důkladně opláchněte čistou vodou (nutno dodržovat opatření
předepsaná pro čištění kyselinou).

Změny :
Změny rozměrů, příslušenství a provedení podmíněné technickým vývojem jsou vyhrazeny. Rovněž si vyhrazujeme právo na změnu
ceny do uzavření kupní smlovy.

Tel.: 775 601 165
e-mail: info@kortan.cz, www.kortan.cz

KORTAN poštovní schránky s.r.o.
Babice 360, 687 03 Babice u Uherského Hradiště



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS Kč/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO bez DPH

370x330x100

14 010 00000 74

370x330x100

14 010 00000 72

370x330x150

14 015 00000 72

Schránka stojatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou, 
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.

Velká plastová jmenovka, osazení zámkem 
DOLS 500 kombinací / 3 klíče.

3.
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Schránka stojatá, se sklapkou,
vhoz i výběr vpředu.

Provedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS 500 kombinací /
3 klíče. Na objednávku s osazením 

velkou plastovou jmenovkou.

1 445,-

1 045,-
A-01

A-015

Schránka stojatá, vhozový otvor
shora ( pod stříškou ),A-05

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

Schránka stojatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Provedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS 500 kombinací /
3 klíče. Na objednávku s osazením 

velkou plastovou jmenovkou.

1 335,-
A-01

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

370x330x100

14 050 00000 72

370x420x150

14 055 00000 72

300x110x385

15 010 00000 74

370x150x265

15 015 00000 74
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770,-

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.
Malá plastová jmenovka, osazení zámkem 

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

B-01

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.

Velká plastová jmenovka, osazení zámkem 
DOLS 500 kombinací / 3 klíče.

B-015
925,-

Schránka stojatá, vhozový otvor 325x28 
shora ( pod stříškou ),

výběr vpředu.
Povedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče.

1 615,-
A-055

Schránka stojatá, vhozový otvor
shora ( pod stříškou ),

výběr vpředu.
Provedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče. 

1 510,-
A-05

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.B-016

260x110x385

15 016 00000 74

870,-

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.
Malá plastová jmenovka, osazení zámkem

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Výroba na základě objednávky od 50 ks.

B-016

KORTAN poštovní schránky s.r.o.
Babice 360, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Tel.: 775 601 165
e-mail: info@kortan.cz, www.kortan.cz



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS Kč/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO bez DPH

370x110x265

15 017 00000 74

300x90x385

15 019 00000 74

300x220x385

15 210 00000 74

4.

1 195,-

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.
Malá plastová jmenovka, osazení zámkem 

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

osadit velkou plastovou jmenovku.

B-21

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,B-217

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.
Malá plastová jmenovka, osazení zámkem 

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

osadit velkou plastovou jmenovku.

B-017
840,-
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890,-

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.
Malá plastová jmenovka, osazení zámkem

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Výroba na základě objednávky od 50 ks.

B-019

370x220x265

15 217 00000 74

300x110x390÷620

15 042 00000 74

268x378x100

16 010 00000 74

300x110x230÷380

19 502 00000 74

osadit velkou plastovou jmenovku.

Schránka šikmá s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestav

s čelní deskou, určena pro zazdění
do sloupku, bez čela, výběr vzadu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka v provedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Čelní deska se objednává samostatně.

1 050,-
D-041

Schránka šikmá s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestav

s čelní deskou, určena pro zazděníD-042

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.
Malá plastová jmenovka, osazení zámkem 

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

osadit velkou plastovou jmenovku.

B-217
1 310,-

900,-
C-01

Schránka stojatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.
Malá plastová jmenovka, osazení zámkem 

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

osadit velkou plastovou jmenovku.
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B-042
1 110,-

Schránka rovná s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestav

s čelní deskou, určena pro zazdění
do sloupku, bez čela, výběr vzadu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou, dvířka
v provedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Čelní deska se objednává samostatně.

300x110x330÷480

19 503 00000 74

Schránka šikmá s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestav

s čelní deskou, určena pro zazdění
do sloupku, bez čela, výběr vzadu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka v provedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Čelní deska se objednává samostatně.

1 180,-
D-042

KORTAN poštovní schránky s.r.o.
Babice 360, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Tel.: 775 601 165
e-mail: info@kortan.cz, www.kortan.cz



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS Kč/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO bez DPH

300x110/330x190÷250

19 505 00000 74

260x110/330x190÷250

19 505 10000 74

350x160

19 506 00000 72

F-04
1 345,-

Čelní NEREZ deska
350x160 odnímatelná,

5.
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790,-

Čelní NEREZ deska
350x160 odnímatelná,

1 vhoz + plastová jmenovka,
určena pro DLS B-042,
D-041, D-042 a F-04.

ČD-1

ČD-2

F-046
1 305,-

Schránka šikmá s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestav

s čelní deskou, určena pro zazdění
do sloupku, bez čela, výběr vzadu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka v provedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Čelní deska se objednává samostatně.

Schránka šikmá s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestav

s čelní deskou, určena pro zazdění
do sloupku, bez čela, výběr vzadu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou,
dvířka v provedení broušený nerez.

Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Čelní deska se objednává samostatně.

350x160

19 506 00001 72

350x160

19 506 00002 72

350x160

19 506 00003 72

310x160

19 506 10000 72

Čelní NEREZ deska
350x160 odnímatelná,

1 vhoz + plastová jmenovka,
kulaté nerez zvonkové tlačítko,

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

1 010,-
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ČD-2

Čelní NEREZ deska
350x160 odnímatelná,

1 vhoz + 2x plastová jmenovka,
2x kulaté nerez zvonkové

tlačítko, určena pro DLS B-042,
D-041, D-042 a F-04.

1 300,-
ČD-3

720,-

Čelní NEREZ deska
350x160 odnímatelná,
1 vhoz bez jmenovky,
určena pro DLS B-042,
D-041, D-042 a F-04.

ČD-4

Čelní NEREZ deska

745,-
Čelní NEREZ deska

310x160 odnímatelná,
1 vhoz + plastová jmenovka,

určena pro DLS F-046.

ČD-16

ČD-26
310x160

19 506 10001 72

Čelní NEREZ deska
310x160 odnímatelná,

1 vhoz + plastová jmenovka,
kulaté nerez zvonkové tlačítko,

určena pro DLS F-046.

965,-
ČD-26

KORTAN poštovní schránky s.r.o.
Babice 360, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Tel.: 775 601 165
e-mail: info@kortan.cz, www.kortan.cz



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS Kč/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO bez DPH

310x160

19 506 10002 72

310x160

19 506 10003 72

350x320x100

6.
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Čelní NEREZ deska
310x160 odnímatelná,

1 vhoz + 2x plastová jmenovka,
2x kulaté nerez zvonkové

tlačítko, určena pro DLS F-046.

ČD-36

Čelní NEREZ deska
310x160 odnímatelná,
1 vhoz bez jmenovky,
určena pro DLS F-046.

ČD-46
675,-

1 255,-

RD-7T
Schránka stojatá, vhozový otvor 328x30 

shora ( pod stříškou ),

RD-7
Schránka stojatá, vhozový otvor 328x30 

shora ( pod stříškou ),
výběr vpředu.

Povedení broušený nerez.

Osazení zámkem 200 kombinací / 2 klíče.

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

1 100,-

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

350x420x100

s hloubkou 60 mm

325x240x60

17 010 00000 72

s hloubkou 80 mm

325x240x80

17 011 00000 72

385x260x80

18 010 00000 72
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RD-7T
Schránka stojatá, vhozový otvor 328x30 

shora ( pod stříškou ),
výběr vpředu.

Povedení broušený nerez.

Osazení zámkem 200 kombinací / 2 klíče.

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

535,-

Schránka pro hromadnou bytovou 
výstavbu ( panelákový typ ), vhoz

i výběr vpředu, vnitřní sklapka.
Velká plastová jmenovka, 

osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče.

Určena výhradně pro použití v interiéru.

E-01

705,-

Schránka stojatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Velká plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.
Určena výhradně pro použití v interiéru.

G-01

560,-

Schránka pro hromadnou bytovou 
výstavbu ( panelákový typ ), vhoz

i výběr vpředu, vnitřní sklapka.
Velká plastová jmenovka, 

osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče.

Určena výhradně pro použití v interiéru.

E-011

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

G-01
Schránka stojatá, se sklapkou, 

vhoz i výběr vpředu.

1 250,-

385x260x80

18 010 00000 74

885,-

G-01
EXTERIÉR

Schránka stojatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Tělo lakováno RAL 7040 šedou, 
dvířka a vhozová sklapka

v provedení broušený nerez.
Velká plastová jmenovka, osazení zámkem 

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.
Výroba na objednávku od 50 ks.

KORTAN poštovní schránky s.r.o.
Babice 360, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Tel.: 775 601 165
e-mail: info@kortan.cz, www.kortan.cz



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS Kč/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO bez DPH

360x310x90

19 522 00000 72

375x85

19 507 00000 72

370x330x100

19 508 00000 72

Schránka stojatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Vyklápěcí dvířka, velká plastová
jmenovka, osazení zámkem

DOLS 500 kombinací / 3 klíče.

Určena výhradně pro použití v interiéru.

735,-
H-012

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

7.
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CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

Jednoduchý dveřní vhoz 375x85
s šířkou vhozu 335 mm,

odnímatelný pomocí 4 ks
skrytých šroubů.

Bez utěsnění vhozového otvoru.

Uzamykatelná schránka 370x330x100
z vnitřní strany

k dveřnímu vhozu 375x85.

Osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče. 

1 045,-

520,-

Dveřní vhoz 375x85 s protikusem,
šířka vhozu 335 mm,

375x85

19 512 00000 72

19 509 00000 72

13 999 9000Č 00
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149,-

Domovní čislo výšky 150 mm,
broušený nerez brus 240, tl.1,5 mm.

V nabídce také lomítko k domovním 
číslům v ceně 69,- Kč/ks.

Dveřní vhoz 375x85 s protikusem,
šířka vhozu 335 mm,
odnímatelný pomocí

4 ks šroubů.

Bez utěsnění vhozového otvoru.

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

Děrovaný košík 377x400x100/180
z vnitřní strany k dveřnímu vhozu 

375x85 s protikusem.

1 040,-

945,-

KORTAN poštovní schránky s.r.o.
Babice 360, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Tel.: 775 601 165
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MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS Kč/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO bez DPH

722101169700

722101168325

423013020011

70,-
Zámek DOLS zahnutá závora
( na DLS typ A, B, C, D, F a H )

500 kombinací / 3 klíče

15,-Jmenovka plastová malá

15,-
Odlitek (polotovar) klíče DOLS

500 kombinací

8.
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423013120000

18,-Jmenovka plastová velká
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