
©F. Študlar – Trezory, Čechova 1, 37001 Č. Budějovice, telefon 608 500 803, e-mail: info@trezorystudlar.cz, www.trezorystudlar.cz, www.klicovesystemystudlar.cz  

Mechanické Boxy pro on-line ukládání zásilek /info na tel: 608 500 803 

  

 

Dvojitý box BK.50-2.CM Otevřené dveře  Detail zámku (zamyká se zatlačením tělesa) 

 

Mechanické boxy slouží pro ukládání zásilek dopravními službami. Výrobek má dva samostatné prostory uzamykatelné klíčky. Horní  

box může sloužit i jako samostatná poštovní schránka. Boxy se instalují na zeď, nebo skrz podlahu. Horní víko má tlumič pohybu. 

- V x Š x H: 805 x 420 x 210 mm, horní box uvnitř: 350 x 370 x 180 mm, dolní box: 344 x 370 x 180 mm, vhozu: 400 x 45 mm  

- Zámek v odemknutém stavu drží nábytkové magnety 

- Uvnitř je navrtáno 12 kotvících otvorů na ukotvení skrz záda nebo podlahu 
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Elektronické GSM Boxy pro on-line ukládání zásilek / info tel. 608 500 803 

  

Úložný prostor v x š x h: 600 x 420 x 500 mm Vnější rozměry v x š x h: 606 x 604 x 500 mm 

 

Box řeší nonstop ukládání balíků. Je ovládaný pomocí mobilního telefonu, který má u sebe každý dopravce.  

- Box se otevírá prozvoněním z mobilu, nebo kódem na klávesnici, majitel boxu dostává SMS při otevření i uzavření boxu 

- Kapacita 10 telefonních čísel pro 10 různých dopravních společností, 4 telefonní čísla pro majitele boxu 

- K provozu boxu je nutné instalovat SIM kartu s malým tarifem (třeba 50 kč/měsíc, podle hustoty provozu) 

- Box je možné vyrobit „na míru“ podle vašich požadavků, k provozu je nutný přívod proudu 230 V 

- Box se programuje tak, že správce zasílá krátké programovací SMS na číslo SIM karty. Programují se čísla a jména dopravců. 
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Boxy pro on-line ukládání a výdej klíčů      /info na čísle 608 500 803 

 

  

GSM BOX 6 klíčů GSM BOX 8 klíčů GSM BOX 16 klíčů 

 

Box řeší nonstop ukládání a výdej klíčů. Jsou ovládané pomocí mobilního telefonu, který má dnes u sebe téměř každý člověk. 

- Systém lze zakoupit v počtu 6, 8, 16 příhrádek a dále rozšiřovat až do kapacity 100 klíčových boxů  

- Box se otevírá prozvoněním z mobilu, nebo kódem na klávesnici, majitel boxu dostává SMS při otevření boxu 

- Kapacita 4 telefonní čísla pro jednu příhrádku, dálková změna PIN kódu 

- K provozu boxu je nutné instalovat SIM kartu s malým tarifem (třeba 50 kč/měsíc, podle hustoty provozu) 

- Box je napájený ze zdroje malého bezpečného napětí, k jeho provozu je nutný síťový přívod 230 V 

- Box se programuje tak, že správce zasílá krátké programovací SMS na číslo SIM karty.  
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Ceníky elektronických a mechanických boxů na balíky a ceník GSM boxů na klíče 

 

Model 
Vnější rozměry 
V x Š x H (mm) 

Vnitřní rozměry         
V x Š x H (mm) 

Váha 
(kg) 

Cena bez DPH 
Kč 

Cena s DPH 21 % 
Kč 

BK.50-2.CM 805 x 420 x 210 
350 x 370 x 180 nahoře 
344 x 370 x 180     dole 
400 x 45                 vhoz 

10 3500 4235 

      

GSM mail box   S 274 x 506 x 220 270 x 320 x 220 6 11500 13915 

GSM mail box SM 506 x 480 x 250 500 x 350 x 250 10 13500 16335 

GSM mail box   M 606 x 604 x 500 600 x 420 x 500 12 16000 19360 

      

GSM KEY_6 280 x 350 x 100 38 x 125 x 90 5 14500 17545 

GSM KEY _8 380 x 350 x 100 38 x 125 x 90 6 17000 20570 

GSM KEY_16 380 x 490 x 100 38 x 125 x 90 9 22000 26620 

Poznámka: cena mail boxů a GSM boxů je uvedena včetně zdrojů a dopravy do CB. 

 

Cena instalace se pohybuje kolem 1500,- Kč bez DPH.                                                                    

Pokud má zákazník zájem, GSM BOX mu kompletně naprogramujeme. 
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