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Typ: BK.33.AM Cena Kč s DPH 21 %:  580 
Základní typ poštovní schránky se jmenovkou, barva antracit matný, 2 kusy klíčů 

  

 

• Rozměr š/v/h: 215 x 305 x 70 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 200 x 25 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm 

• Hmotnost netto: 1,14 kg 

• Balení vč. mont. materiálu 

• 4 ks distančních podložek a 2 ks klíčů. 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: antracit matná (AM) 
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Typ: BK.33.BM Cena Kč s DPH 21 %:  580 
Základní typ poštovní schránky se jmenovkou, barva bílá, 2 kusy klíčů 

  

 

• Rozměr š/v/h: 220 x 307 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 200 x 25 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm 

• Hmotnost netto: 1,11 kg 

• Balení vč. mont. materiálu, 4 ks distančních podložek a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný, barva: bílá matná (BM) 
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Typ: BK.33.CM Cena Kč s DPH 21 %:  580 
Základní typ poštovní schránky se jmenovkou, barva černá matná, 2 kusy klíčů 

  

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Rozměr š/v/h: 215 x 305 x 70 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 200 x 25 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm 

• Hmotnost netto: 1,14 kg 

• Balení vč. mont. materiálu 

• 4 ks distančních podložek a 2 ks klíčů. 

• Povrch: strukturovaný, barva: černá matná (CM) 
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Typ: BK.33.HM Cena Kč s DPH 21 %:   
Základní typ poštovní schránky se jmenovkou, barva hnědá matná, 2 kusy klíčů 

  

 

• Rozměr š/v/h: 215 x 305 x 70 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 200 x 25 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm 

• Hmotnost netto: 1,14 kg 

• Balení vč. mont. materiálu 

• 4 ks distančních podložek a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: hnědá matná (HM) 
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Typ: BK.210.CM Cena Kč s DPH 21 %:  1101 
Poštovní schránka s okénky z matného plexiskla umožňující částečný průhled do jejího vnitřku a 
tubusem na tiskoviny 

  

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Rozměr š/v/h: 310 x 335 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 31 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný, barva: černá matná (CM) 
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Typ: BK.210.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1064 
Poštovní schránka s okénky z matného plexiskla umožňující částečný průhled do jejího vnitřku a 
tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 335 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: antracit matná (AM) 
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Typ: BK.210.N Cena Kč s DPH 21 %: 1114 
Nerezová schránka s okénky z čirého plexiskla umožňující částečný průhled do jejího 
vnitřku a tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 335 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,4 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: matná nerez (N) 
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Typ: BK.703.ARG.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1440 
Ocelová schránka s okénky z matného plexiskla umožňující částečný průhled do jejího 
vnitřku a tubusem na tiskopis 

  

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Rozměr š/v/h: 355 x 420 x 125 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 2,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný, barva: antracit matná (AM) 

mailto:info@trezorystudlar.cz?subject=dotaz/objednávka
http://www.trezorystudlar.cz/
file:///I:/Poštovní%20Schránky/www.klicovesystemystudlar.cz


Katalog poštovních schránek 08–2020 – ceny platí do odvolání nebo nahrazení ceníku novým 

©F. Študlar – Trezory, Čechova 1, 370 01 Č. Budějovice, tel. 608 500 803, email: info©trezory-studlar.cz 
www.trezorystudlar.cz, www.klicovesystemystudlar.cz, pracovní doba prodejny PO – PÁ 8:00 až 17:00. 

9 

 

Typ: BK.703.AR.N Cena Kč s DPH 21 %: 1561 
Nerezová schránka s okénky z matného plexiskla umožňující částečný průhled do jejího 
vnitřku a tubusem na tiskopis 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 350 x 420 x 110 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 297 x 29 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 2,2 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N 
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Typ: BK.703.G.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1295 
Ocelová schránka s okénky z matného plexiskla umožňující částečný průhled do jejího 
vnitřku 

  

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Rozměr š/v/h: 350 x 330 x 125 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,9 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Povrch: strukturovaný, barva: antracit matná (AM) 
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Typ: BK.703.G.N Cena Kč s DPH 21 %: 1428 
Nerezová schránka s okénky z matného plexiskla umožňující částečný průhled do jejího 
vnitřku 

  

 

• Rozměr š/v/h: 350 x 330 x 110 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,9 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.703.G.Z.N Cena Kč s DPH 21 %: 1425 
Nerezová schránka s okénky z matného plexiskla umožňující částečný průhled do jejího 
vnitřku a zadním vhozem 

  

 

• Funkce - vhoz vpředu i vzadu, výběr vpředu. 

• Rozměr š/v/h: 350 x 330 x 125 mm 

• Rozměr předního a zadního vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Rozměr zadního vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,7 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů, barva: matná nerez (N) 
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Typ: BK.24.AM Cena Kč s DPH 21 %: 593 
Základní ocelová schránka s možností vytváření sestav, povrch matný antracit 

 

 

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Vhodná pro použití i do sestav 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,2 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný, antracit matná (AM) 
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Typ: BK.24.S Cena Kč s DPH 21 %: 520 
Základní ocelová schránka s možností vytváření sestav, povrch matná stříbrná 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Vhodná pro použití i do sestav 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.24.B Cena Kč s DPH 21 %: 508 
Základní ocelová schránka s možností vytváření sestav, povrch matná bílá 

 

 

 

• Schránka je vhodná i do sestav 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: bílá (B) 
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Typ: BK.24.H Cena Kč s DPH 21 %: 509 
Základní ocelová schránka s možností vytváření sestav, povrch matná hnědá 

 

 

 

• Schránka je vhodná i do sestav 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Barva hnědá polomatná 
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Typ: BK.24.N Cena Kč s DPH 21 %: 1005 
Dopisní nerez schránka s možností vytváření sestav, povrch matná nerez 

 

 

 

• Schránka je vhodná i do sestav 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,55 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.24.D.AM Cena Kč s DPH 21 %: 593 
Ocelová schránka s průhledem dovnitř, vhodná do sestav, barva matný antracit 

 

 

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Vhodná pro použití i do sestav 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,2 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný, Barva: antracit matná (AM) 
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Typ: BK.24.D.S Cena Kč s DPH 21 %: 520 
Ocelová schránka s průhledem dovnitř, vhodná do sestav, barva matná stříbrná 

 

 

 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S)  
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Typ: BK.24.D.B Cena Kč s DPH 21 %: 508 
Ocelová schránka s průhledem dovnitř, vhodná do sestav, barva matná bílá 

 

 

 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: bílá matná (B) 
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Typ: BK.24.D.H Cena Kč s DPH 21 %: 508 
Ocelová schránka s průhledem dovnitř, vhodná do sestav, barva matná hnědá 

 

 

 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: hnědá (H) 
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Typ: BK.24.D.N Cena Kč s DPH 21 %: 1004 
Nerezová dopisní schránka s průhledem dovnitř, vhodná do sestav, barva matná nerez 

 

 

 

• Vhodná pro použití í do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,55 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.932.G.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1560 
Ocelová schránka s okénky z čirého plexiskla, umožňující částečný průhled dovnitř 

 
 

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Rozměr š/v/h: 370 x 370 x 107 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 337 x 35 mm 

• Síla materiálu: tělo 1 mm, dvířka 0,7 mm, horní kryt 1 mm 

• Hmotnost netto: 3,0 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: antracit matná (AM) 
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Typ: BK.932.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1682 
Ocelová schránka s tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 370 x 370 x 105 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 337 x 35 mm 

• Síla materiálu: tělo 0,7 mm, dvířka 0,7 mm, horní kryt 1 mm 

• Hmotnost netto: 3,0 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: antracit matná (AM 
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Typ: BK.932.N Cena Kč s DPH 21 %: 2396 
Nerezová schránka s tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 370 x 370 x 107 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 337 x 35 mm 

• Síla materiálu: tělo 0,5 mm, dvířka 0,75 mm 

• Hmotnost netto: 2,9 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: matná nerez (N) 
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Typ: BK.50-2.CM Cena Kč s DPH 21 %: 3570 
Ocelová schránka na balíky se dvěma nezávislými prostory 

  

 

• První box lze použít i jako klasickou poštovní schránku s horním vhozem 

• Schránku lze zamknout pouhým zatlačením zámku (bez klíče) 

• Dvířka v odemčeném stavu drží magnet, horní víko má tlumič 

• Rozměr schránky š/v/h: 420 x 805 x 210 mm, Rozměr horního vhozu š/v: 400 x 45 mm 

• Rozměr horní box š/v/h: 370 x 350 x 180 mm, Rozměr dolní box š/v/h: 370 x 344 x 180 mm 

• Síla materiálu: tělo 1 mm, dvířka 1 mm, montáž na stěnu nebo do podlahy 

• Balení vč. montážního materiálu a 2 x 2 ks klíčů (každá schránka má samostatný klíč) 

• Hmotnost netto: 8,43 kg, Povrch: matná černá (CM) 
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Typ: BK.931.G.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1537 
Ocelová schránka s okénky z plexiskla, částečný průhled do vnitřku 

 
 

 

• Rozměr š/v/h: 320 x 450 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 38 mm 

• Síla materiálu: 1 mm 

• Hmotnost netto: 2,5 kg 

• Baleni vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: antracit matná (AM) 
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Typ: BK.931.G.CM Cena Kč s DPH 21 %: 1537 
Ocelová schránka s okénky z plexiskla, částečný průhled do vnitřku 

  

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Rozměr š/v/h: 320 x 450 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 38 mm 

• Síla materiálu: 1 mm 

• Hmotnost netto: 2,2 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: černá matná (CM) 
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Typ: BK. 932.AG.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1561 
Ocelová schránka s okénky z plexiskla, částečný průhled do vnitřku 

  

 

• Rozměr š/v/h: 370 x 370 x 105 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 336 x 35 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm 

• Hmotnost netto: 3 kg 

• Baleni vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: antracit matná (AM) 
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Typ: BK.301.SP Cena Kč s DPH 21 %: 986 
Hliníková rustikální schránka na dopisy 

  

 

• Rozměr š/v/h: 252 x 410 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 221 x 36 mm 

• Síla materiálu: 1,8 mm 

• Hmotnost netto: 1,5 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná prášková (SP) 
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Typ: BK.301.ZP Cena Kč s DPH 21 %: 986 
Hliníková rustikální schránka na dopisy zlatá prášková barva 

  

 

• Rozměr š/v/h: 252 x 410 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 221 x 36 mm 

• Síla materiálu: 1,8 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: zlatá prášková (ZP 
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Typ: BK.301.CC Cena Kč s DPH 21 %: 986 
Hliníková rustikální schránka na dopisy černo - červená prášková barva 

  

 

• Rozměr š/v/h: 252 x 410 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 221 x 36 mm 

• Síla materiálu: 1,8 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: černo-červená prášková (CC) 
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Typ: BK.301.CP Cena Kč s DPH 21 %: 986 
Hliníková rustikální schránka na dopisy černá prášková barva 

  

 

• Rozměr š/v/h: 252 x 410 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 221 x 36 mm 

• Síla materiálu: 1,8 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Barva: černo-červená prášková (CC) 
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Typ: BK.210.HM Cena Kč s DPH 21 %: 1065 
Ocelová schránka s plexisklovým sklem, průhledem dovnitř a s tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 335 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 298 x 31 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: hnědá matná (HM) 
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Typ: BK.210.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1065 
Ocelová schránka s plexisklovým sklem, průhledem dovnitř a s tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 335 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: antracit matná (AM) 
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Typ: BK.210.N Cena Kč s DPH 21 %: 1134 
Nerezová schránka na dopisy s okénky z plexiskla – s průhledem dovnitř a tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 335 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,4 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: matná nerez (N) 
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Typ: BK.210.CM Cena Kč s DPH 21 %: 1101 
Ocelová schránka s okénky z plexiskla a částečným průhledem dovnitř + tubus na tiskoviny 

  

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Rozměr š/v/h: 310 x 335 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 31 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: černá matná (CM) 
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Typ: BK.02-3.S Cena Kč s DPH 21 %: 1924 
Hotová sestav 3 kusů schránek 

 

 

 

• Možnost tvorby variabilních sestav. 

• Funkce - vhoz i výběr vpředu. 

• Rozměr jednotlivé schránky š/v/h: 400×85×300 mm 

• Rozměr sestavy š/v/h: 400 x 270 x 300 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 340 x 24 mm 

• Počet schránek v sestavě: 3 

• Síla materiálu: tělo 0,65 mm, dvířka 0,85 mm, Hmotnost netto: 5,1 kg 

• Balení vč. 2 ks klíčů / schránka, Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.02-4.S Cena Kč s DPH 21 %: 2408 
Hotová sestava 4 kusů schránek 

 

 

 

• Možnost tvorby variabilních sestav. Funkce - vhoz i výběr vpředu. 

• Rozměr jednotlivé schránky š/v/h: 400×85×300 mm 

• Rozměr sestavy š/v/h: 400 x 350 x 300 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 340 x 24 mm 

• Počet schránek v sestavě: 4 

• Síla materiálu: tělo 0,65 mm, dvířka 0,85 mm 

• Hmotnost netto: 6,7 kg, Balení vč. 2 ks klíčů / schránka 

• Barva: stříbrná (S) 

mailto:info@trezorystudlar.cz?subject=dotaz/objednávka
http://www.trezorystudlar.cz/
file:///I:/Poštovní%20Schránky/www.klicovesystemystudlar.cz


Katalog poštovních schránek 08–2020 – ceny platí do odvolání nebo nahrazení ceníku novým 

©F. Študlar – Trezory, Čechova 1, 370 01 Č. Budějovice, tel. 608 500 803, email: info©trezory-studlar.cz 
www.trezorystudlar.cz, www.klicovesystemystudlar.cz, pracovní doba prodejny PO – PÁ 8:00 až 17:00. 

40 

 

Typ: BK.02-5.S Cena Kč s DPH 21 %: 2844 
Hotová sestava 5 kusů schránek 

 

 

 

• Možnost tvorby variabilních sestav. Funkce - vhoz i výběr vpředu. 

• Rozměr jednotlivé schránky š/v/h: 400×85×300 mm 

• Rozměr sestavy š/v/h: 400 x 450 x 300 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 340 x 24 mm 

• Počet schránek v sestavě: 5 

• Síla materiálu: tělo 0,65 mm, dvířka 0,85 mm 

• Hmotnost netto: 7,9 kg 

• Balení vč. 2 ks klíčů / schránka, Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.03.AM Cena Kč s DPH 21 %: 563 
Plastová ABS schránka na dopisy 

  

 

• Rozměr š/v/h: 240 x 340 x 90 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 220 x 32 mm 

• Síla materiálu: 3,2 mm 

• Hmotnost netto: 0,82 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: antracitová matná (AM) 
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Typ: BK.03.CM Cena Kč s DPH 21 %: 563 
Plastová ABS schránka na dopisy 

  

 

• Rozměr š/v/h: 240 x 340 x 90 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 220 x 32 mm 

• Síla materiálu: 3,2 mm 

• Hmotnost netto: 0,82 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: černá matná (CM) 
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Typ: BK.03.HM Cena Kč s DPH 21 %: 563 
Plastová ABS schránka na dopisy 

  

 

• Rozměr š/v/h: 240 x 340 x 90 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 220 x 32 mm 

• Síla materiálu: 3,2 mm 

• Hmotnost netto: 0,82 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: hnědá matná (HM) 
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Typ: BK.05.A Cena Kč s DPH 21 %: 896 
Ocelová schránka na dopisy 

  

 

• Rozměr š/v/h: 260 x 380 x 85 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 250 x 36 mm 

• Síla materiálu: 1 mm 

• Hmotnost netto: 1,4 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: antracit (A) 
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Typ: BK.05.N Cena Kč s DPH 21 %: 1192 
Nerezová dopisní schránka 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 260 x 380 x 85 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 250 x 36 mm 

• Síla materiálu: 0,75 mm 

• Hmotnost netto: 1,6 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.20.D.S Cena Kč s DPH 21 %: 593 
Ocelová poštovní schránka na dopisy 

 

 

 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 260 x 310 x 90 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 225 x 25 mm 

• Síla materiálu: 0,75 mm 

• Hmotnost netto: 1,7 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.20.D.H Cena Kč s DPH 21 %: 
Ocelová schránka na dopisy 

 

 

 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 260 x 310 x 90 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 225 x 25 mm 

• Síla materiálu: 0,75 mm 

• Hmotnost netto: 1,7 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: hnědá (H) 
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Typ: BK.22.S Cena Kč s DPH 21 %: 678 
Ocelová schránka vhodná i do větších sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 385 x 260 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 340 x 33 mm 

• Síla materiálu: 0,6 mm 

• Hmotnost netto: 1,8 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.22.B Cena Kč s DPH 21 %: 678 
Ocelová schránka vhodná i do větších sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 385 x 260 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 340 x 33 mm 

• Síla materiálu: 0,6 mm 

• Hmotnost netto: 1,8 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: bílá (B) 
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Typ: BK.22.H Cena Kč s DPH 21 %: 660 
Ocelová schránka vhodná i do větších sestav /schránky v ploše/ 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 385 x 260 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 340 x 33 mm 

• Síla materiálu: 0,6 mm 

• Hmotnost netto: 1,8 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: hnědá (H) 
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Typ: BK.24.S Cena Kč s DPH 21 %: 521 
Ocelová schránka vhodná do větších sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.24.B Cena Kč s DPH 21 %: 508 
Ocelová schránka pro použití do velkých sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: bílá (B) 
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Typ: BK.24.H Cena Kč s DPH 21 %: 508 
Ocelová schránka použitelná do sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: hnědá (H) 
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Typ: BK.24.N Cena Kč s DPH 21 %: 1005 
Nerezová schránka vhodná i do velkých sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,55 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.24.D.S Cena Kč s DPH 21 %: 520 
Ocelová schránka s otvory a průhledem dovnitř, vhodná do sestav 

 

 

 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.24.D.B Cena Kč s DPH 21 %: 508 
Ocelová schránka s otvory a průhledem dovnitř, vhodná do sestav 

 

 

 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: bílá (B) 
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Typ: BK.24.D.H Cena Kč s DPH 21 %: 508 
Ocelová schránka s otvory a průhledem dovnitř, vhodná do sestav 

 

 

 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: hnědá (H) 
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Typ: BK.24.D.N Cena Kč s DPH 21 %: 1005 
Nerezová schránka s otvory a průhledem dovnitř, vhodná do sestav 

 

 

 

• Vhodná pro použití í do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 320 x 240 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 294 x 21 mm 

• Síla materiálu: 0,55 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.38.N 
Cena Kč s DPH 21 %: 
1918 

Nerezová schránka určená na zazdění do sloupku 

 

 

 

• Funkce - vhoz vpředu, výběr vzadu. 

• Rozměr š/v/h: 285 x 110 x 260 - 420 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 222 x 33 mm 

• Síla materiálu: 0,55 mm 

• Hmotnost netto: 2,2 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.38.R.N Cena Kč s DPH 21 %: 1918 
Nerezová schránka určená na zazdění do sloupku 

 

 

 

• Funkce - vhoz vpředu, výběr vzadu. 

• Rozměr š/v/h: 285 x 110 x 320 - 530 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 225 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,55 mm 

• Hmotnost netto: 2,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 

 

mailto:info@trezorystudlar.cz?subject=dotaz/objednávka
http://www.trezorystudlar.cz/
file:///I:/Poštovní%20Schránky/www.klicovesystemystudlar.cz


Katalog poštovních schránek 08–2020 – ceny platí do odvolání nebo nahrazení ceníku novým 

©F. Študlar – Trezory, Čechova 1, 370 01 Č. Budějovice, tel. 608 500 803, email: info©trezory-studlar.cz 
www.trezorystudlar.cz, www.klicovesystemystudlar.cz, pracovní doba prodejny PO – PÁ 8:00 až 17:00. 

61 

 

Typ: BK.57.S Cena Kč s DPH 21 %: 1004 
Ocelová schránka se zvýšenou odolností proti dešti 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 360 x 290 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 320 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm 

• Hmotnost netto: 2,5 kg 

• Balení vč. montážního materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.57.B Cena Kč s DPH 21 %: 974 
Ocelová schránka se zvýšenou odolností proti dešti 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 360 x 290 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 320 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm 

• Hmotnost netto: 2,5 kg 

• Balení vč. montážního materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: bílá (B) 
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Typ: BK.57.H Cena Kč s DPH 21 %: 974 
Ocelová schránka se zvýšenou odolností proti dešti 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 360 x 290 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 320 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm 

• Hmotnost netto: 2,5 kg 

• Balení vč. montážního materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: hnědá (H) 
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Typ: BK.27.N Cena Kč s DPH 21 %: 1567 
Nerezová schránka se zvýšenou odolností proti dešti 

 
 

 

• Rozměr š/v/h: 360 x 290 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 320 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,55 mm 

• Hmotnost netto: 2,1 kg 

• Balení vč. montážního materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.57.Z.H Cena Kč s DPH 21 %: 974 
Ocelová schránka se zvýšenou odolností proti dešti a se zadním vhozem 

 
 

 
 

• Funkce - vhoz vpředu i vzadu, výběr zepředu 

• Rozměr š/v/h: 360 x 290 x 100 mm 

• Rozměr předního vhozu š/v: 320 x 30 mm 

• Rozměr zadního vhozu š/v: 270 x 28 mm 

• Síla materiálu: 0,8 mm, Hmotnost netto: 2,1 kg 

• Balení vč. montážního materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: hnědá (H) 
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Typ: BK.70.S Cena Kč s DPH 21 %: 496 
Ocelová schránka stříbrné barvy 

  

 

• Rozměr š/v/h: 210 x 300 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 170 x 17 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.70.H Cena Kč s DPH 21 %: 478 
Ocelová schránka hnědá 

  

 

• Rozměr š/v/h: 210 x 300 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 170 x 17 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: hnědá (H) 
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Typ: BK.70.B Cena Kč s DPH 21 %: 478 
Ocelová poštovní schránka 

  

 

• Rozměr š/v/h: 210 x 300 x 60 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 170 x 17 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: bílá (B) 
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Typ: BK.113.N Cena Kč s DPH 21 %: 1476 
Nerezová schránka vhodná do sestav s možností nerez písmen jako čísla domu 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 360 x 315 x 95 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 315 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,9 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.203.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1200 
Ocelová schránka s okénky z čirého plexiskla a s tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 385 x 120 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,9 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Barva: antracit matná (AM) 

• Povrch: strukturovaný 
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Typ: BK.203.HM Cena Kč s DPH 21 %: 1240  
Ocelová schránka s okénky z čirého plexiskla a s tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 390 x 115 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,7 mm 

• Hmotnost netto: 1,9 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Povrch: strukturovaný 

• Barva: hnědá matná (HM) 
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Typ: BK.203.N Cena Kč s DPH 21 %: 1525 
Nerezová schránka s okénky z čirého plexiskla a s tubusem na tiskoviny 

  

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 390 x 115 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,9 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: matná nerez (N) 
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Typ: BK.209.N Cena Kč s DPH 21 %: 1095 
Nerezová schránka s okénky z čirého plexiskla, umožňující částečný průhled do vnitřku 

 
 

 

• Rozměr š/v/h: 305 x 245 x 100 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,3 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: matná nerez (N) 
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Typ: BK.240.S Cena Kč s DPH 21 %: 745 
Ocelová schránka s okénkem z čirého plexiskla, vhodná do sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 260 x 350 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 220 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,6 mm 

• Hmotnost netto: 1,4 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: stříbrná (S) 
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Typ: BK.240.B Cena Kč s DPH 21 %: 745 
Ocelová schránka s okénkem z čirého plexiskla, vhodná do sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 260 x 350 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 220 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,6 mm 

• Hmotnost netto: 1,4 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: bílá (B) 
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Typ: BK.240.HM Cena Kč s DPH 21 %: 745 
Ocelová schránka s okénky z čirého plexiskla s průhledem dovnitř 

  

 

• Rozměr š/v/h: 260 x 350 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 239 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,6 mm 

• Hmotnost netto: 1,5 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů 

• Barva: hnědá matná (HM) 
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Typ: BK.240.N Cena Kč s DPH 21 %: 1005 
Nerezová schránka schránka s okénkem z čirého plexiskla, vhodná do sestav 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 260 x 350 x 80 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 220 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,5 mm 

• Hmotnost netto: 1,5 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: nerez (N) 
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Typ: BK.240.AM Cena Kč s DPH 21 %: 835 
Ocelová schránka s okénky z čirého plexiskla 

  

 

• Možnost kombinace s domovními čísly ve shodném povrchu a barvě! 

• Vhodná pro použití i do sestav. 

• Rozměr š/v/h: 260 x 350 x 80 mm, Rozměr vhozu š/v: 220 x 30 mm 

• Síla materiálu: 0,6 mm 

• Hmotnost netto: 1,4 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barvy: antracit matná (AM) 

• Povrch: strukturovaný 
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Typ: BK.40.AM Cena Kč s DPH 21 %: 1140 
Ocelová schránka s okénky z čirého plexiskla 

 

 

 

• Rozměr š/v/h: 250 x 400 x 115 mm 

• Rozměr vhozu š/v: 230 x 25 mm 

• Síla materiálu: 0,9 mm 

• Hmotnost netto: 1,8 kg 

• Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 

• Barva: antracit matná (AM) 

• Povrch: strukturovaný 
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