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Výhradné zastúpenie DOLS Šumperk pre SR
 E-mail : amej@amej.sk    www.amej.sk, 

mobil : 0910 612 978, 0905 612 978,

CENNÍK platný od 1.3.2022
( CENY SÚ V EUR S 20% 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 :
- 1 týden pro dodávky jednotlivých schránek ve standardních RAL barvách a provedení pokud jsou skladem
- 2 až 3 týdny pro dodávky jednotlivých schránek ve standardních RAL barvách a provedení (pokud nejsou skladem)
- 3 až 4 týdny pro dodávky jednotlivých schránek v ostatních RAL barvách a kombinace standardních RAL v nestandardním barevném
provedení (příplatek pro nestandardní RAL a na lakované díly v nestandardní kombinaci RAL u daného provedení schránky)
- 3 až 4 týdny pro dodávky sestav DLS (ve všech RAL barvách, příplatek pro nestandardní RAL a na lakované díly v nestandardní
kombinaci RAL u daného provedení schránky)

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 (NE pro kombinace standardních RAL které není standardním provedením
u daného modelu schránky). Ceny se uvádějí bez DPH a ze skladu výrobce.
Výrobce může u některých modelů a barevných kombinací podmínit objednávku minimálním objedanacím množstvím.

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.

AMEJ Piešťany

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
specifikace umístění DLS.

Standardní tloušťky použitých materiálů :
Těla schránek - plech tl. 0,6 nebo 0,8 mm dle typu DLS
Dvířka schránek - plech tl. 0,8 mm, 1 mm nebo 1,25 mm dle typu DLS
Čelní Al deska - plech tl. 1,5-2 mm

Ošetřování povrchů :
Pro zachování vzhledu povrchů lakovaných práškem, eloxovaných a nerezových 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. Na eloxované plochy se nesmí použít přípravky rozpouštějící
kysličníky nebo mechanicky působící prostředky. 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 eloxovaných, nerezových i lakovaných povrchů vápnem nebo maltou.

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 mimo DLS řady BASIC kde je záruka 24 měsíců, na mechanické části 24

BARVY :
Schránky jsou lakovány prašky PH ve standardních barvách RAL 9016 bílá, RAL 1014 slonová kost, RAL 8003, 8011, 8017 a 8019
hnědá, RAL 7035 a RAL 7040 šedá, RAL 7016 antracit komplet a u vybraných modelů je kombinace RAL 8017 struktura / vhozová
sklapka v RAL 9006 struktura, RAL 7040 struktura / dvířka a sklapka v RAL 7035 struktura. Ostatní barvy RAL a kombinace
standardních barev jsou lakovány podle požadavku zákazníka za příplatek (příplatek min. 20% pro nestandardní barvy RAL
a kombinace standardních RAL na lakované díly).
Schránky řady BASIC jsou dodávány výhradně ve standardních barvách RAL 9016 bílá, RAL 8017 hnědá a RAL 7040 šedá (barvy
nelze kombinovat). U modelů pro rodinné domy RD je uvedeno barevné provedení přímo u modelu schránky v ceníku.

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

ÚDRŽBA :

Provedení :
Schránky E, G a H jsou vyráběny z černého plechu a lakovány práškovou vypalovací barvou pro vnitřní prostředí. Vhozové sklapky
jsou u DLS G z Al profilu, u DLS E a H z černého plechu a také lakovány práškovou vypalovací barvou. Tyto DLS neodpovídají EN
13724:2003, platné jako ČSN.
Všechny ostatní typy schránek (mimo vyjmenované a typ B-016, B-019, B-026) odpovídají provedením, rozměry i korozní odolností
normě EN 13724:2003 pro listovní schránky platné v národní modifikaci. Tyto schránky jsou vyráběny z pozinkovaného plechu
a lakovány exteriérovou práškovou vypalovací barvou. Vhozové sklapky jsou z Al profilu a také lakovány exteriérovou práškovou
vypalovací barvou.

Shodu s platnou normou osvědčuje CERTIFIKÁT č.00157/104/2/2005.

Vybrané podmínky EN 13724 :
- minimální velikost vhozu 230-280x30-35 mm při vkládání zásilky na délku
- minimální velikost vhozu 325-400x30-35 mm při vkládání zásilky na šířku
- vhozový otvor musí umožnit vložení neporušené kalibrační zásilky C4-ISO (ISO269) 229x334 tl. 24 mm a uložení do výšky 40 mm
- schránky musí být vybaveny zajištěním proti vyjmutí zásilky
- dviřka musí být z neprůhledného materiálu a musí být dostatečně pevné ( musí odolat působení síly 150 N po dobu 30 sekund )
- z ergonomických důvodů má být osa vhozu ve výšce mezi 700 mm a 1700 mm, měřeno od úrovně podlahy pro dodání.
Ve zvláštních případech, jako jsou skupiny vhozů, lze rozsah rozšířit, ale musí být mezi 400 mm a 1800 mm.

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

Tel. : 00421905612978 , 00421910612978 



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS EUR/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO s DPH

370x330x100

14 010 00000 00

370x330x100

14 010 00000 00 BASIC

370x330x100

14 020 00000 00

370x330x100

14 030 00000 00

300x110x385

15 010 00000 00

300x110x385

15 010 00000 00 BASIC

370x150x265

15 015 00000 00

260x110x385

15 016 00000 00

Schránka stojatá, s Al sklapkou,
po obvodu s Al L 20/20/2

pro osazení do plotu,
vhoz vpředu, výběr vzadu.

Velká plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS
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Schránka stojatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Velká plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

Na základě objednávky od 50 ks lze vyrobit 

Schránka stojatá, s Al sklapkou, 
vhoz vpředu, výběr vzadu.

Velká plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

   83,00

52,00

42,00

38,00

A-01

A-02

A-03

B-01

B-015 Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Velká plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

43,00

AMEJ Piešťany

45,00

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

Výroba na základě obj. od 50 ks, za příplatek

B-016

35,00

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Malá plastová jmenovka, osazení 
zámkem  DOLS  500 kombinací / 2 klíče.

K dodání výhradně v RAL 9016 bílé,
8017 hnědé a 7040 šedé.

B-01

Schránka stojatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Montážní otvory pro sestavení do bloků.

Malá plastová jmenovka, osazení 
zámkem  DOLS 500 kombinací / 2 klíče.

K dodání výhradně v RAL 9016 bílé,
8017 hnědé a 7040 šedé.

40,00

A-01

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

Tel. : 00421905612978 , 00421910612978 



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS EUR/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO s DPH

370x110x265

15 017 00000 00

300x90x385

15 019 00000 00

300x220x385

15 210 00000 00

370x220x265

15 217 00000 00

300x110x385

15 020 00000 00

300x110x385

15 020 00000 00 BASIC

260x110x385

15 026 00000 00

300x110x385

15 030 00000 00

4.
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  58,00

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

B-21

62,00

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Malá  plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

B-217

AMEJ Piešťany

B-017
Schránka ležatá, s Al sklapkou, 

vhoz i výběr vpředu.

Malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče. 

Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

40,00

  64,00
B-03

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz vpředu, výběr vzadu.

2x malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

 40,00
B-02

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz vpředu, výběr vzadu.

2x malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klče.

Výroba na základě objednávky od 50 ks.

50,00
B-026

45,00

Schránka ležatá, se sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

Výroba na základě objednávky od 50 ks.

B-019

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz vpředu, výběr vzadu.

2x malá plastová jmenovka, osazení 
zámkem  DOLS 500 kombinací / 2 klíče.

K dodání výhradně v RAL 9016 bílé,
8017 hnědé a 7040 šedé.

37,00

B-02

Schránka ležatá, s Al sklapkou, 
vhoz vpředu, výběr vzadu, orámování 

L profilem 20/20/2.

2x malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

500 kombinací / 3 klíče.

Tel. : 00421905612978 , 00421910612978 



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS EUR/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO s DPH

300x110x390÷620

15 042 00000 00

268x378x100

16 010 00000 00

300x110x230÷380

19 502 00000 00

300x110x330÷500

19 503 00000 00

325x240x60

17 010 00000 00

325x240x60

17 010 00000 00 BASIC

325x240x60

17 010 00000 00 BASIC/K

300x110/330x180÷270

19 505 00000 00

5.
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39,00

Schránka stojatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Malá plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klče.

Od výroby 50 ks lze za příplatek 25,- Kč/ks 

53,00

23,00

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.

C-01

D-041

E-01

F-041
Schránka s proměnlivou hloubkou,

pro osazení do sestavy s čelní
deskou 350x160 mm, určena pro 

zazdění na hloubku od 190 do 250 
mm, bez čela, výběr vzadu.

Osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče.

  61,00

Schránka šikmá s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestavy

s čelní deskou 350x160 mm,
určena pro zazdění do sloupku,

bez čela, výběr vzadu.

Osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče.

  60,00
D-042

AMEJ Piešťany

Schránka šikmá s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestavy

s čelní deskou 350x160 mm,
určena pro zazdění do sloupku,

bez čela, výběr vzadu.

Osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče.

20,00

Schránka pro hromadnou bytovou 
výstavbu ( panelákový typ ), vhoz

i výběr vpředu, vnitřní sklapka.

Malá plastová jmenovka, osazení zámkem
DOLS 500 kombinací / 2 klíče.

K dodání výhradně v RAL 9016 bílé, 
8017 hnědé a 7040 šedé. Určena 
výhradně pro použití v interiéru.

E-01

21,00

Schránka pro hromadnou bytovou 
výstavbu ( panelákový typ ), vhoz

i výběr vpředu, vnitřní sklapka.
DĚROVÁNÍ PRŮZORŮ VE DVÍŘKÁCH
Malá plastová jmenovka, osazení zámkem

DOLS 500 kombinací / 2 klíče.
K dodání výhradně v RAL 9016 bílé, 

8017 hnědé a 7040 šedé.

E-01

56,00
B-042

Schránka rovná s proměnlivou
hloubkou, pro osazení do sestav s 
čelní deskou, určena pro zazdění

do sloupku, bez čela, výběr vzadu.

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

Tel. : 00421905612978 , 00421910612978 



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS EUR/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO s DPH

385x260x80

18 010 00000 00

385x260x80

18 010 00000 00 BASIC

260x310x90

19 521 00000 00

360x310x90

19 522 00000 00

360x310x90

19 522 00000 00 BASIC

375x85

19 507 00000 00

375x85

19 512 00000 00

370x330x100

19 508 00000 00

36,00

Schránka stojatá, s Al sklapkou, 
vhoz i výběr vpředu.

Velká plastová jmenovka,
osazení zámkem DOLS

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

G-01

AMEJ Piešťany 6.

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.

30,00

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.

31,00

H-011

H-012
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Uzamykatelná schránka 370x330x100
z vnitřní strany

k dveřnímu vhozu 375x85.

Osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče. 

 40,00

18,00

Dveřní vhoz 375x85
s protikusem, šířka vhozu 335 
mm, odnímatelný pomocí 4 

ks šroubů.

Bez utěsnění vhozového otvoru.

35,00

Jednoduchý dveřní vhoz 375x85
s šířkou vhozu 335 mm,

odnímatelný pomocí 4 ks
skrytých šroubů.

Bez utěsnění vhozového otvoru.

33,00

Schránka stojatá, s Al sklapkou,
vhoz i výběr vpředu.

Malá plastová jmenovka, osazení zámkem 
DOLS 500 kombinací / 2 klíče.

K dodání výhradně v RAL 9016 bílé, 
8017 hnědé a 7040 šedé.

G-01

29,00

Schránka stojatá, se sklapkou,
vhoz i výběr vpředu.

Vyklápěcí dvířka, malá plastová jmenovka,
bez děrování průzorů ve dvířkách, osazení

zámkem DOLS 200 kombinací / 2 klíče.
K dodání výhradně v RAL 9016 bílé, 

8017 hnědé a 7040 šedé.
Určena výhradně pro použití v interiéru.

H-012

Tel. : 00421905612978 , 00421910612978 

AMEJ - DLS
Prečiarknutie



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS EUR/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO s DPH

377x400x100/180

19 509 00000 00

350x160

19 506 00000 00

350x160

19 506 00001 00

350x160

19 506 00002 00

350x160

19 506 00003 00

300x300x175

19 515 00000 00

500x300x175

19 513 00000 00

470x610x120

19 533 00000 00

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

375x85 s protikusem.
24,00

AMEJ Piešťany 7.
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 32,00

Čelní Al deska
350x160 odnímatelná,

1 vhoz + plast. jmenovka,
určena pro DLS D-041,

D-042 a F-04.

Nástěnný děrovaný košík
šířky 300 mm,

zásobník na prospekty, letáky, 
tiskoviny, reklamní tisk.

Výroba na objednávku.

Nástěnný děrovaný košík
šířky 500 mm,

zásobník na prospekty, letáky, 
tiskoviny, reklamní tisk.

Výroba na objednávku.

37,00

43,00

77,00
Nástěnný drátěný zásobník -zásobník 

na prospekty, letáky, tiskoviny, 
reklamní tisk.

44,00

  59,00

 29,00

ČD-1

ČD-2

ČD-3

ČD-4

Čelní Al deska
350x160 odnímatelná,

1 vhoz + plastová jmenovka,
kulaté nerez zvonkové tlačítko,

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

Čelní Al 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.

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

Tel. : 00421905612978 , 00421910612978 



MODEL CENA

ROZMĚR NÁKRES POPIS EUR/ks

OBJEDNACÍ ČÍSLO s DPH

500x400x350

19 532 00000 00

AMEJ Piešťany 8.

D
o

m
o

vn
í l

is
to

vn
í s

ch
rá

n
ky

 -
la

k

BOX na letáky,
odklápěcí víko,
pojistné táhlo.

Výroba na objednávku.

163,00

Tel. : 00421905612978 , 00421910612978 

300x110/330x260÷405

19 505 20000 00

F-042

Schránka s proměnlivou hloubkou,
pro osazení do sestavy s čelní

deskou 350x160 mm, určena pro 
zazdění na hloubku od 260           

do 405 mm, bez čela, výběr vzadu.

Osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče.

108,00

722101169800
Zámek DOLS rovná závora
( na DLS typ E a G )výroby

do r. 2020                      
500 kombinací / 3 klíče

4,00

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

500 kombinací / 3 klíče
722101169700 4,00

722101168325 Odlitek (polotovar) klíče DOLS
500 kombinací

  1,00

423013020011 Jmenovka plastová malá 1,00

423013120000 Jmenovka plastová velká 1,00




