
 

Bomap Spółka z o.o. jest producentem przelotowych 

skrzynek pocztowych odbiorczych przeznaczonych do 

wbudowania w konstrukcje drzwiowe lub w przegrody,  

np. ściany budynków i ogrodzenia.  

  

Otwory wrzutowe w skrzynce SPO znajdują się na panelu 

przednim, a drzwiczki do odbioru korespondencji 

umieszczone są z tyłu. 

 

Skrzynki produkowane są na zamówienie według 

indywidualnych uzgodnień obejmujących ilość otworów 

wrzutowych, typ modułów skrzynkowych, wymiary panela 

przedniego, grubość ocieplenia, kolor panela przedniego i 

modułów skrzynkowych, wycięty napis, rodzaj dodatkowych 

integracji. 

  

PROJEKT SKRZYNKI  

Do każdego zamówienia 

wykonujemy projekt skrzynki – 

wizualizację – według 

specyfikacji podanej przez 

zamawiającego. 

  

 

ZAPYTANIA 

Projekty skrzynek według 

indywidualnej specyfikacji 

wykonujemy także do zapytań – 

bez zobowiązań.  

 

W celu omówienia dostępnych 

opcji i dopasowania oferty do 

Państwa indywidualnych potrzeb 

prosimy o kontakt telefoniczny: 

tel. +48 77 451 31 41  

lub mailowy:  

bomap@bomap.pl 

 

Zespół  pojedynczych modułów skrzynkowych połączonych 

z jednolitym panelem przednim. 

 

Wybór kilku modeli modułów o różnych wymiarach w 

standardzie pozwala na optymalne wykorzystanie 

dostępnego miejsca. 

 

Moduły wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej 

proszkowo lub ze stali nierdzewnej. 

 

Panel przedni skrzynki wykonany ze szlifowanej stali 

nierdzewnej lub z blachy ocynkowanej malowanej 

proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Wymiary panela 

ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia. 

 

Możliwa także izolacja cieplna panela – grubość ocieplenia 

ustalana odrębnie dla każdego zamówienia. 

Przelotowe skrzynki odbiorcze do wbudowania 
w konstrukcję drzwiową lub przegrodę 

Budowa skrzynki SPO OPCJE DODATKOWE 
  

Napis na skrzynce 

Dzwonek 

Domofon 

Wideodomofon 

Zamek szyfrowy 

Czytnik RFID 

inne integracje 
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Wycięty laserowo i podświetlany diodami LED napis, 

numer posesji, nazwa ulicy, logo. 

STANDARDOWE MODUŁY 

(szerokość x wysokość x głębokość) 
  

• moduł pionowy BMV280-02 

 (280 x 370 x 120 mm) 
  

• moduł szeroki prosty BMH370-02 

 (370 x 110 x 260 mm) 
  

• moduł szeroki skośny BMU370-02 

 (370 x 110 x 185 mm) 
  

• moduł wąski prosty BMH280-02 

 (280 x 110 x 360 mm) 
  

• moduł wąski prosty niski BMH280-02/80 

 (280 x 80 x 360 mm) 
  

• moduł wąski skośny BMU280-02 

 (280 x 110 x 260 mm) 

ZGODNOŚĆ  Z  NORMĄ  

Skrzynki SPO spełniają wymogi 

normy europejskiej  

PN-EN 13724. 

  

 

PRODUKT POLSKI  

Skrzynki powstają w naszym 

zakładzie produkcyjnym w Nysie, 

woj. opolskie. 

 

  

REALIZACJE  

Przykładowe realizacje skrzynek 

SPO znajdują się na naszej 

stronie internetowej: 

http://www.bomap.pl 
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Napis na skrzynce 

Kontrola dostępu 

Integracja panela przedniego z systemami kontroli 

dostępu: domofonem, wideodomofonem, zamkiem 

szyfrowym, czytnikiem RFID i innymi urządzeniami. 


