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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.

U.  nr  169  poz.  1386  z  późn.  zm.)  deklaruję  z  pełną  odpowiedzialnością,  że

wyroby

SKRZYNKI POCZTOWE ODDAWCZE,

do których  odnosi  się  niniejsza  deklaracja,  są  zgodne z  następującymi

przepisami i normami:

 wytyczne dyrektywy UE 97/76/WE; 

 art. 37 ust. 5 ustawy z dna 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe 

(Dz. U. Nr 130 /2003 poz. 1188);

 § 2,  3  i  4  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  września  2003 r.  w

sprawie oddawczych skrzynek pocztowych 

(Dz. U. Nr 177 /2003  poz. 1731);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r  

      zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

(Dz. U. Nr 83 /2004 r poz. 770 );

 norma PN-EN 13724 : 2004 – dla skrzynek o podwyższonym otworze wrzutowym

Jerzy Szostak

 CM
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Deklaracja zgodności oferowanych skrzynek z aktami prawnymi

Skrzynki zbiorcze wyprodukowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. (Dz. U. Nr 177/2003, poz. 1731 z poźn. zm.), Dz. U. Nr

130 /2003 poz. 1188, Dz. U. Nr 83 /2004 r poz. 770, PN-EN13724. 

Ogólny opis produktów
Skrzynki lokatorskie w zależności od modelu przeznaczone są do użytkowania wewnątrz jak i na

zewnątrz budynków.

Oferujemy modele do montażu:

• naściennego na przegrodach budowlanych, murach i murkach;

• na stojakach;

• w otworach przegród budowlanych z maskownicą;

• na stelażach  ( z maskownicą ) do zabudowy lekkiej suchej np. g/k lub innej, wskazanej;

• w panelach drzwi aluminiowych, drewnianych, PCV itp., - z płytą czołową;

• w ogrodzeniach metalowych, murowanych, drewnianych, itp., - z płytą czołową;

Skrzynki  GRek zawierają  od  3.  do  6.  kaset  w  skrzynce  zbiorczej.  Pozostałe  modele

produkowane są w zestawach. Zestawy można konfigurować oraz łączyć w zależności od potrzeb.

Minimalny  zestaw:  3  kasety.  Każda  kaseta  ma  wzmocnione  drzwiczki  z  otworem  wrzutowym

zabezpieczonym klapką otwieraną na zewnątrz, dodatkowo z elementami wygłuszającymi. Istnieje

możliwość montażu klapki aluminiowej. Drzwiczki mogą być wyposażone w plastikowy wizytownik

lub  otwory  podglądowe  (perforacja  na  drzwiczkach).  Konstrukcja  drzwiczek  zabezpiecza

korespondencję przed wyjęciem jej przez osoby trzecie. W modelach GRnk i GRwk oraz GRpk a

także w GRDk ( + wariant  ) z płytą  kwasoodporną możliwe jest wykonanie numeracji  metodą

laserową. Skrzynki zamykane są wysokiej jakości zamkiem cylindrycznym o małej powtarzalności,

zaopatrzonym  w  komplet  dwóch  kluczy.  Dodatkowo  mogą  być  wyposażone  w  element

podwyższający poziom bezpieczeństwa korespondencji.

Skrzynki  wykonane  są  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  lub  kwasoodpornej.  Wymiary  otworu

wrzutowego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury lub  PN-EN13724 : 2004, opcjonalnie

istnieje możliwość zmiany wysokości otworu wrzutowego.

Skrzynki  lokatorskie  mogą  być  lakierowane  na  kolor  wg  palety  RAL.  Stosowane  są  lakiery

wiodących producentów – strukturalne i gładkie, o różnym stopniu połysku. Profesjonalna lakiernia

proszkowa zapewnia doskonałą jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Oferujemy także skrzynki w

naturalnym  kolorze  stali  (inox)  ze  stali  kwasoodpornej  w  opcjach:  połysk  oraz  szlif  matowy.

Opcjonalnie dodatkowa powłoka specjalnego lakieru bezbarwnego.

Zestawy skrzynek do zabudowy - wnękowe  (  nie  dotyczy    GRek   ) wyposażone są w kątownik

maskujący ( maskownicę o szer. standard 25 mm). Opcjonalnie istnieje możliwość wbudowania

panelu domofonowego oraz panelu adresowego.

Na  skrzynki  udzielamy  36  miesięcznej  gwarancji  –  także  na  powłoką  lakierniczą  -  przy

zastosowaniu właściwego modelu przy prawidłowym użytkowaniu naszych produktów.
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Skrzynka  GRek – znakomity stosunek jakości do ceny ! 

wymiary pojedynczej kasety: szerokość/wysokość/głębokość [mm] – 406/114/262
                                                                   
                                                                      wymiary skrzynek (pionowy układ kaset):

Ilość kaset
Wymiary [mm]

szerokość wysokość głębokość

3

4

5

6

406

368

482

596

710

262
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Dostępne moduły modelu GRek :
      

   GRM6 - 6 kaset       GRM5 - 5 kaset     GRM4 - 4 kasety      GRM3 - 3 kasety

Dostępne modele drzwiczek GRek:

we wszystkich modelach skrzynek jednostronnych oraz przelotowych.

DA - pełne                        DB – okienko               DC - perforacja

      

Kolory standardowe wg palety RAL:

Lakiery najwyższej
jakości użyte do lakierowania
skrzynek zapobiegają 
pozostawianiu śladów palców
na powierzchniach 
lakierowanych !

Kolory standardowe są dostępne
dla wszystkich modeli skrzynek
lakierowanych !

Kolory standardowe RAL
w- wewn.;   z- zewn.

Lakier strukturalny 1001 z 1013 w 7035 w 8017   z

Lakier gładki 
wewn.

1014 w 6019 w

Dopłata za inny kolor RAL       
niż standard - wg  opcji cennika Lakier gładki zewn. 7024 z 8017 z 9005 z 9006 z 9007 z 9016 z
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Skrzynki jednostronne naścienne

Skrzynka lokatorska GRn    ( lakierowane proszkowo ) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska GRnn  ( st. nierdzewna H 17  - z opcją: numeracja laserowa) 

Skrzynka lokatorska GRnk  ( st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa) 

wymiary pojedynczej kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 382/114/272 
                                                        
         

                                              wymiary skrzynek (pionowy układ kaset)

Ilość kaset 
Wymiary [mm]

szerokość wysokość głębokość

3

4

5

6

7

8

382

342

456

570

684

798

912

272

Obudowa skrzynek dwuwarstwowa

Skrzynka lokatorska GRw    ( lakierowane proszkowo ) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska GRwn  ( st. nierdzewna H 17  - z opcją: numeracja laserowa) 

Skrzynka lokatorska GRwk  ( st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa)  

wymiary  pojedynczej kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 273/114/372
                                                                       
                                                                         wymiary skrzynek (pionowy układ kaset): 

Ilość kaset
Wymiary [mm]

szerokość wysokość głębokość

3

4

5

6

7

8

273

342

456

570

684

798

912

372

Obudowa skrzynek dwuwarstwowa
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Skrzynka lokatorska GRPn   ( lakierowane proszkowo ) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska GRPnn ( st. nierdzewna H 17  - z opcją: numeracja laserowa) 
Skrzynka lokatorska GRPnk ( st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa) 

wymiary kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 382/342/114

Skrzynki jednostronne  tzw. „ płaskie” zajmują znikomą głębokość 114 mm dlatego są 
dedykowane do miejsc, gdzie szczególnie ważne jest nie pomniejszanie szerokości komunikacji. Z 
drugiej strony wymagają sporej powierzchni w wym. 2D na W ( wys.) i na S ( szer.)

Ilość kaset
Wymiary [mm]

szerokość wysokość głębokość

1

2

3

382

342

684

1026

114

Dostępne modele drzwiczek:

we wszystkich modelach skrzynek jednostronnych naściennych – seria GR.

      DA - pełne                        DB – okienko               DC - perforacja

Uwaga – Nowość ! 
Powyższe modele skrzynek naściennych  - seria GR są dostepne w wykonaniu 
ze stali nierdzewnej H17 z dedykowanym przeznaczeniem do eksploatacji  wewnątrz budynków 
z gwarancją 36 miesięcy w standardzie.
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Skrzynki jednostronne do zabudowy 

Skrzynka lokatorska GRZn    ( lakierowane proszkowo ) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska GRZnn ( st. nierdzewna H 17  - z opcją: numeracja laserowa) 
Skrzynka lokatorska GRZnk ( st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa) 

wymiary kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 382/114/272
                                                             
                                                             wymiary skrzynek (pionowy układ kaset w kolumnie)

Ilość kaset 
Wymiary [mm]

szerokość wysokość głębokość

3

4

5

6

7

8

382

342

456

570

684

798

912

273

Skrzynka lokatorska GRZw     ( lakierowane proszkowo ) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska GRZwn  ( st. nierdzewna H 17  - z opcją: numeracja laserowa) 
Skrzynka lokatorska GRZwk  ( st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa) 

wymiary kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 273/114/372
                                                          
                                                             wymiary skrzynek (pionowy układ kaset w kolumnie): 

Ilość kaset
Wymiary [mm]

szerokość wysokość głębokość

3

4

5

6

7

8

273

342

456

570

684

798

912

372
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Skrzynka lokatorska GRZPn    ( lakierowane proszkowo ) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska GRZPnn ( st. nierdzewna H 17  - z opcją: numeracja laserowa) 
Skrzynka lokatorska GRZPnk ( st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa) 

wymiary pojedynczej kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 382/342/114

wymiary kaset oraz wszystkie parametry techniczne identyczne z modelami  GRPn oraz GRPnk, 
przy czym modele GRZPn oraz GRZPnk posiadają maskownice wokół zestawu skrzynek o szer. 20 
mm, co idealnie kryje miejsce styku skrzynek i miejsca montażu. 
Dla modelu :

• GRZPn – maskownica lakierowana,

• GRPnn – maskownica stal nierdzewna H17 

• GRPnk – maskownica stal kwasoodporna 1.4301.

Skrzynki jednostronne  tzw. „ płaskie” z tej serii zajmują znikomą głębokość 114 mm 
dlatego są dedykowane do miejsc, gdzie szczególnie ważne jest nie pomniejszanie szerokości 
komunikacji. Z drugiej strony wymagają sporej powierzchni w wym. 2D na W ( wys.) i na S ( szer.)

                                                                  wymiary skrzynek (pionowy układ kaset w kolumnie):

Ilość kaset
Wymiary [mm]

szerokość wysokość głębokość

1

2

3

382

342

684

1026

114

Dostępne modele drzwiczek:
we wszystkich modelach skrzynek jednostronnych do zabudowy – seria GRZ.

      DA - pełne                             DB – okienko                    DC - perforacja

Powyższe modele skrzynek do zabudowy   - seria GRZ są dostepne w wykonaniu 
ze stali nierdzewnej H17 z dedykowanym przeznaczeniem do eksploatacji  wewnątrz budynków 
z gwarancją 36 miesięcy w standardzie.
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SKRZYNKI DWUSTRONNE PRZELOTOWE 
GRD : stal ocynkowana lakierowana proszkowo wg RAL ; GRD....k : stal kwasoodporna

Skrzynka lokatorska GRD(malowane)/ GRD.....k ( st. kwasoodporna - z opcją: numeracja laserowa)

wymiary kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm : 381 x 114 x 272

Płyta czołowa GRDk A ze stali 
kwasoodpornej. 
Opcja: płyta czołowa ocieplana!
W górnej części płyty numer 
policyjny wykonany laserem.
Klapki ze stali kwasoodpornej z 
numeracją wykonaną laserowo.

 
Po lewej: zestaw skrzynek GRDk B 
zamontowany w witrynie ALU  o profilu 
24 mm. Zestaw skrzynek idealnie 
pasuje w miejsce szyb zespolonych.

Proponujemy następujące warianty zestawów przeznaczonych do:
1. GRD(k) A - montaż w przegrodzie budowlanej / murku – do wmurowania;
2. GRD(k) B - montażu w stałej części drzwi ALU o profilu 24 mm oraz 36 mm;
3. GRD(k) C - montażu w ogrodzeniu : osiedla zamknięte / osiedla domów jednorodzinnych.
4. GRD(k) D - montaż w panelach drewnianych;
5. GRD(k) E – montaż w profilach PCV.

Schemat  GRD(k) A                                              Schemat  GRD(k) B – do drzwi ALU    profil 24, 36 mm
– montaż w przegrodzie budowlanej                                                  

Schemat  GRD(k)(R) – do wersji:                                   Schemat  GRD(k) C – do ogrodzenia  
A, B, C, D, E – płyta czołowa ocieplana !
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Schemat  GRD(k) D                                                         Schemat  GRD(k) E – do profili PCV   
– do paneli  drewnianych                                                                   stałe drzwi, witryny PCV       

1. Pomimo schematycznych różnic w zależności od modelu i zastosowania zestawy skrzynek 
2. posiadają następujące cechy wspólne:
3. Otwór wrzutowy znajduje się w płycie czołowej skrzynki gdzie umieszcza się 

korespondencję; Odbiór poczty następuje od strony wewnętrznej zestawu (np. w środku 
budynku).

4. Skrzynka jest produkowana w zestawach wg zapotrzebowania. 
5. Zestawy skrzynek są wykonywane w dwóch wersjach wykonania:
• z  blachy stalowej ocynk. malowanej proszkowo: symbol GRD + wariant wykonania;
• ze stali kwasoodpornej: symbol GRDk + wariant wykonania.

Opcjonalnie istnieje możliwość wbudowania paneli:

• Rozmownego. Także wraz z uzbrojeniem domofonem lub wideodomofonem + unifon.
• Adresowego. Zestawy skrzynek lokatorskich mogą być uzupełnione dodatkowo o numer 

domu, nazwę ulicy, nr klatki, oświetlenie LED. 

Na życzenie: za dopłatą płyta czołowa ocieplana!

Przedstawiamy poniżej wybrane modele skrzynek przelotowych.
Spełniając wymogi Normy PN-EN 13724 : 2004
zestawy skrzynek odznaczają się:

– wysoką odporność na czynniki sprzyjające korozji – C4;
– wysoką odporność na mgłę solną;
– budowę zapewniającą maksymalną ochronę umieszczonej korespondencji;
– wymiary i pojemność zapewniają prawidłową aplikację i przechowywanie pakietu 

korespondencji wzorcowej tj. 6 kopert C4  ( wymiar 1. koperty: 229 x 324 mm );
– ergonomią obsługi : obsługa skrzynki przy wyjmowaniu korespondencji jedną ręką;
– możliwością regulacji drzwiczek ( zawiasy ze stali szlachetnej );
– konstrukcja klapki umożliwia wrzut korespondencji poprzez jej uniesienie listem.
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Schemat podziału zestawu skrzynek na panele.
Panele są stosowane w skrzynkach jednostronnych oraz w przelotowych – poza modelem Grek.
W skrzynkach przelotowych płyta czołowa jest wykonywana w całości, panele są wtedy jedynie
wydzielonymi strefami.

Cena zestawu skrzynek przelotowych zależy od:
– modelu podstawowego ( GRD, GRDk );

– ilości kaset w zestawie;

– przeznaczenia w zależności od rodzaju montażu ( np. GRDwk E );

– wielkości płyty czołowej oraz jej rodzaju: lakierowana wg RAL standard lub kwasoodporna;

– lakierowania wg kolorów niestandardowych z palety RAL;

– dodania ocieplenia;

– konfiguracji: tzn. np.: panel domofonu, panel adresowy
Z tych powodów szczegółowa wycena jest możliwa po poznaniu oczekiwań Klienta. 

Proponujemy także wykonanie w tzw. wersji „mix” : płyta czołowa – stal kwasoodporna, obudowa i kasety stal 
ocynkowana lakierowana wg kolorów RAL standard lub kolorów niestandardowych.

Schemat wysokości montażowych
dla zestawu skrzynek 
oraz paneli domofonu.
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Kosze na ulotki GRkosz

Doskonałym uzupełnieniem zestawów skrzynek są kosze na ulotki.
Ich zamontowanie umożliwi kolporterom pozostawianie materiałów reklamowych  bez otwierania im drzwi 
wejściowych! 
Oferujemy kosze przeznaczone do przechowywania ulotek reklamowych. 
Kosze GRkosz : 
GRkosz 1 - lakierowane wg RAL standard;
GRkosz 2 – kwasoodporne;
GRkosz 3 - splot drutu nierdzewnego na podłożu z blachy ocynkowanej lakierowanej wg RAL standard.

Dobierzemy odpowiedni dla Państwa inwestycji wariant skrzynek.
Posiadamy skrzynki wzorcowe, które chętnie zaprezentujemy na umówionym spotkaniu.

Ponadto w naszej ofercie:

1. systemy wizualne oznaczeń osiedla, klatek, bram i mieszkań;
2. Sztukateria lekka ze Styroduru XPS BASF oraz ze styropianu EPS 200 z powłoką polimerową, o 

wysokiej twardości i trwałości. Komputerowe wykonanie w technologi Thermo CNC pozwala na 
precyzje wykonania i odwzorowania kształtów.
Zastosowanie do wnętrz i na fasady. Oferujemy:

• listwy przyokienne i podparapetowe – jako kompletne opaski okienne, także wraz ze zwornikami;

• listwy wykończeniowe ozdobne;

• gzymsy;

• bonie;

• kolumny, głowice, bazy;

• fasety;

• elementy zdobnicze, itp.;

Dostarczamy kompletne zestawy na całe fasady opracowując kształty wg życzenia.
3. Elementy do aranżacji wnętrz: 

• naklejki na ściany płaskie 2D;

• szablony, zdobienia wg rysunków architektonicznych;

• naklejki /ozdoby 3D,
4. Wykonywanie imitacji piaskowania szyb witryn i drzwi : folia tzw. mrożone szkło – 6 kolorów.
5. Numery policyjne nieruchomości  ( tablice odblaskowe, plafony świetlne)
6. Oznakowania: znaki i tablice komunikacji wewnętrznej osiedli i budynków, itp.
7. Książeczki opłat dla zarządców, wspólnot, spółdzielni
8. Druk wielkoformatowy : banery, tablice reklamowe inwestycji;
9. Przestrzenne loga Inwestorów, Deweloperów, Inwestycji na fasady i do wnętrz;
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