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1.

Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 710 111

info@dols.cz, www.dols.cz, www.postovni-schranky-dols.cz
DIČ CZ25391941

CENÍK platný od 1.1.2019
( CENY UVEDENY BEZ DPH )
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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 :
- 3 týdny pro dodávky ve standardních RAL barvách
- 4 týdny pro dodávky Ve všech nestandardní RAL barvách

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 :
Uvedené ceny platí pro standardní barevné provedení. Ceny se uvádějí bez DPH a ze skladu výrobce.
Pro nestandardní RAL platí příplatek 20% z lakovaných dílů.

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

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

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

Příslušenství :
Standardní příslušenství - montážní materiál, magnety (počet dle velikosti vitríny, 2 ks/1xA4), osazen zámek DOLS 500 kombinací
s cylindrickou vložkou + 3 klíče. Montážní návod a návod na údržbu.

Standardní tloušťky použitých materiálů :
Těla schránek - plech tl. 0,6 mm
Dvířka schránek - plech tl. 1,25 mm
Čelní Al deska - plech tl. 1,5-2 mm

Provedení :
Vitrína je vyrobena z  pozink. plechu, výplň dvířek tvoří průhledné plexisklo.  Dvířka jsou uzamykatelná s možností volby levého
či pravého otvírání.

Vitrínu je možno pomocí montážního materiálu upevnit na stěnu nebo doplnit o stojiny  na patkách o délce 2000 mm z JPU 40/40/2                   
a přišroubovat k podlaze / betonu.
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Tel. : 583 710 111
e-mail: info@dols.cz

www.dols.cz, www.postovni-schranky-dols.cz

Ošetřování povrchů :
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. V agresivním prostředí (průmyslové ovzduší) je potřebná častější péče. Nikdy nepoužívejte
na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toulen). Při montáži je nutno zabránit
znečištění lakovaných povrchů i plexiskla vápnem nebo maltou.

ZÁRUKY :

ÚDRŽBA :

Vitrínu je možno pomocí montážního materiálu upevnit na stěnu nebo doplnit o stojiny  na patkách o délce 2000 mm z JPU 40/40/2                   
a přišroubovat k podlaze / betonu.

Vitríny jsou vhodné jak do interiéru tak  i do exterieru s doplněním o přídavnou stříškou.

Barevné provedení - lakováno práškovou barvou dle stupnice RAL. Uvedené ceny platí pro standardní barevné provedení RAL 
1014 béžová, 7016 antracitová, 7035, 7040 šedá, 8003, 8011, 8017, 8019 hnědá a 9016 bílá.

Zámky:
Vyžadují průběžnou údržbu a péči. Minimálně jedenkrát za půl roku provádět promazání (např. WD-40).

IN
F

O
R

M
A
Č

N
ÍV

IT
R

ÍN
Y

ZÁRUKY :
Na dodávané produkty poskytujeme záruku 24 měsíců.

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

Vyžadují průběžnou údržbu a péči. Minimálně jedenkrát za půl roku provádět promazání (např. WD-40).



CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS Kč/ks

šířka x výška x hloubka bez DPH

500x700x40

900x600x40

1000x700x40

3.

Vitrína interiérová,
vhodná pro umístění 4x A4.

3 340,-

2 115,-

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

3 145,-
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Vitrína interiérová,
vhodná pro umístění 6x A4.

Vitrína interiérová,
vhodná pro umístění 8x A4.

Tel. : 583 710 111
e-mail: info@dols.cz

www.dols.cz, www.postovni-schranky-dols.cz

1200x900x40

1000x950x40

1000x1250x40

Kč/pár

4 470,-

4 120,-

4 760,-
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Vitrína interiérová,
vhodná pro umístění 10x A4.

Vitrína interiérová,
vhodná pro umístění 12x A4.

Vitrína interiérová,
vhodná pro umístění 16x A4.

PŘÍDAVNÉ STOJINY z JPU 40/40/2 délky 2000 mm
s navařenou patkou ke šroubení k betonovému základu. 3 000,-

PŘÍDAVNÁ HORNÍ STŘÍŠKA pro vitríny šířky 500 mm.

PŘÍDAVNÁ HORNÍ STŘÍŠKA pro vitríny šířky 1000 mm.

300,-

500,-PŘÍDAVNÁ HORNÍ STŘÍŠKA pro vitríny šířky 1000 mm. 500,-


