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Zvonkové tablo pro zazdění, elektrokrabi-
ce 370x220x100 mm, 8x osazeno kula-
té nerez zvonkové tlačítko v kombinaci 
s podsvětlením plastových jmenovek, 
osazen hovorový modul, antivandal 
klávesnice pro ovládání elektrické-
ho zámku, videomodul. Čelní deska 
430x280 mm odnímatelná pomocí 
specifi ckých nerez šroubů.

Zvonková tabla jsou určena ke komunikaci mezi domovním vstu-
pem a jednotlivými byty. Mohou být zhotovena jako integrovaná 
s domovními listovními schránkami (ve stejném designu i barvě), 
jako samostatná k osazení na zeď, pro zazdění nebo pro uchycení 
do profi lů vstupní stěny (upevní se jako výplň pevného dílu pomocí 
zasklívacích lišt). 

Tabla jsou osazována kulatými nerez zvonkovými tlačítky v kom-
binaci s podsvětlením plastových jmenovek, tlačítkem pro pod-
světlení jmenovek u zvonků (u tlačítka ve jmenovce vložen štítek 
se symbolem žárovky), hovorovým modulem (např. Tesla, Urmet, 
Fermax a pod.), případně videomodulem, číslem popisným, kódo-
vou klávesnicí, bezkontaktním snímačem klíčů a pod. 

ZVONKOVÁ TABLA

Zvonkové tablo pro zazdění, elektro-
krabice 300x220x100 mm, 12x osa-
zeno kulaté nerez zvonkové tlačítko 
v kombinaci s podsvětlením plastových 
jmenovek, osazen hovorový modul. 
Čelní deska 360x280 mm odnímatelná 
pomocí specifi ckých nerez šroubů.

Zvonkové tablo pro zazdění, elektro-
schránka 130x330x100 mm uzamyka-
telná, 4x osazeno kulaté nerez zvonko-
vé tlačítko v kombinaci s podsvětlením 
plastových jmenovek, osazen ho-
vorový modul, orámování po obvodu 
Al L 20/20/2.

Zvonkové tablo pro zazdění, elektrokra-
bice 600x220x100 mm, 23x osazeno 
kulaté nerez zvonkové tlačítko v kombina-
ci s podsvětlením plastových jmenovek, 1x 
osazeno tlačítko pro podsvětlení zvonků 
(ve jmenovce vložen štítek se symbo-
lem žárovky), osazen hovorový modul, 
klávesnice VIDEX pro ovládání elek-
trického zámku. Čelní deska 660x280 
mm odnímatelná pomocí specifi ckých 
nerez šroubů.

Zvonkové tablo pro uchycení do pev-
ného dílu dveří, elektroschránka 
300x220x100 mm uzamykatelná, 8x 
osazeno kulaté nerez zvonkové tlačítko 
v kombinaci s podsvětlením plastových 
jmenovek, osazen hovorový modul, 
antivandal klávesnice pro ovládání 
elektrického zámku. Čelní  deska min. 
rozměru 360x280 tloušťka 24-26 mm. 

Zvonkové tablo pro uchycení do pevného 
dílu dveří, elektroschránka 370x330x100 
mm uzamykatelná, 18x osazeno kulaté 
nerez zvonkové tlačítko v kombinaci 
s podsvětlením plastových jmenovek,  
1x osazeno tlačítko pro podsvětlení 
zvonků (v jmenovce vložen štítek se 
symbolem žárovky), osazen hovoro-
vý modul, v horní části nápis ozna-
čení ulice. Čelní deska min. rozměru 
430x390 tloušťka 24-26 mm. 

Nástěnné zvonkové tablo, elektro-
schránka 370x330x100 mm uza-
mykatelná, 11x osazeno kulaté 
nerez zvonkové tlačítko v kombinaci 
s podsvětlením plastových jmenovek, 
1x osazeno tlačítko pro podsvětle-
ní zvonků (ve jmenovce vložen ští-
tek se symbolem žárovky), opláštění 
ze 3 stran obvodu Al plechem. 

Zvonkové tablo pro zazdění, elek-
troschránka 300x220x100 mm uza-
mykatelná, 10x osazeno kulaté nerez 
zvonkové tlačítko v kombinaci s pod-
světlením plastových jmenovek, osazen 
hovorový modul, orámování po obvo-
du Al L 20/20/2.
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