ZABUDOVÁNÍ KOVOVÉ DOPISNÍ SCHRÁNKY DO SLOUPKŮ
Z TVÁRNIC SIMPLE BLOCK
C – Schéma zabudování dopisní schránky do sloupkové tvárnice SIMPLE BLOCK (HX 1/30/AF)
Dopisní schránka SB/S – pro zdivo tloušťky 30 cm
nebo sloupek 30 × 40 cm z tvárnic SIMPLE
BLOCK.
1)	Vyzdíme potřebný počet tvárnic nad sebou
a otvory vyplníme zavlhlým betonem. V případě
zdi respektujeme požadavky na vazbu. Pro
zapojení zvonku nebo audio jednotky vedeme
od 1. řady v dutinách tvárnic tunel pro kabely.
2)	Ze dvou betonových tvárnic vyřízneme
segmenty ve tvaru písmene „U“.
3)	Na poslední řadu usadíme těleso schránky
bez nerezových štítků tak, aby bylo
v požadovaném směru ve středu sloupku.
Vedle tělesa schránky zapíchneme do betonu
čtyři ocelové výztuže nejméně 60 cm dlouhé.
Tyto výztuže umístíme po stranách schránky.
Jejich svislé uložení by mělo dosahovat
alespoň 20 cm pod schránku a o 20 cm by
měly převyšovat těleso schránky.
4)	Segmenty ve tvaru „U“ osadíme k tělesu
stránky a volné prostory vyplníme betonem.
5)	Po dozdění a dočištění sloupku osadíme zadní
a poté přední štítek, zapojíme tlačítko zvonku,
popřípadě hlasovou jednotku a videokameru.

TIP: pro maximální zabezpečení prostoru schránky před možným vniknutím vlhkosti (např. při dlouhodobějším a intenzivním dešti) doporučujeme ložnou plochu před nalepením zákrytové desky opatřit hydroizolační stěrkou.

D – Schéma zabudování dopisní schránky do průběžné tvárnice SIMPLE BLOCK (HX 1/20/AF)
Dopisní schránka SB/P – pro zdivo tloušťky 20 cm z tvárnic SIMPLE BLOCK.
1)	Vyzdíme potřebný počet tvárnic nad sebou a otvory vyplníme zavlhlým betonem. Pro zapojení
zvonku nebo audio jednotky vedeme od 1. řady v dutinách tvárnic tunel pro kabely.
2)	Ze dvou betonových tvárnic odřízneme koncové části viz obrázek a ze dvou vyřízneme segmenty
ve tvaru písmene „C“ viz obrázek.
3)	Usadíme segment ve tvaru „C“ a těleso schránky bez nerezových štítků. Po stranách tělesa
schránky zapíchneme do betonu čtyři ocelové výztuže. Jejich svislé uložení by mělo dosahovat
alespoň 20 cm pod schránku a o 20 cm by měly převyšovat těleso schránky.
4)	V další vrstvě zdiva osadíme po stranách tělesa schránky tvarovky bez koncových částí.
5)	Osadíme poslední segment „C“ a všechny volné prostory vyplníme betonem.
6)	Po dozdění a dočištění osadíme zadní a poté přední štítek, zapojíme tlačítko zvonku, popřípadě
hlasovou jednotku a videokameru.

TIP: pro maximální zabezpečení prostoru schránky před možným vniknutím vlhkosti (např. při dlouhodobějším a intenzivním dešti) doporučujeme ložnou plochu před nalepením zákrytové desky opatřit hydroizolační stěrkou.

