PB RADÍME

Nerezové kování AC-T
Golem je vybaveno
vnějším zesíleným štítem
a jako zabezpečení proti
odvrtání slouží pevnostní
šrouby spojující vnější
a vnitřní štíty. Otvor pro
vložku je zesílen kovovými
výztuhami a navíc ještě
opatřen překrytkou, která
brání vylomení vložky
nebo odvrtání. Kování Golem
je vhodné pro vchodové dveře
s certifikátem bezpečnosti BT3.
Cena 3255 Kč. SEPOS

Bezpečí,
jistota a klid
Abychom se doma mohli cítit opravdu dobře a bezpečně, a zároveň
se o svůj byt či dům nestrachovat během naší nepřítomnosti,
je rozumné se na to připravit. Tedy pořídit si takové bezpečnostní
dveře, které jen tak někdo nepřelstí…
Bezpečnostní certifikované
kování CARLA DEF HTSI
s dominantním tvarem
a masivní
strukturou
má překrytku,
která maximálně ochraňuje
zámek, výrobce poskytuje
15 let záruku, cena
od 5610 Kč. TWIN
Domovní hliníkové dveře TopPrestige
s povrchovou úpravou Decograin Zlatý
dub v bezpečnostní třídě WK 2. Cena
od 81 903 Kč bez DPH. www.hormann.cz

P

ři jejich výběru postupujte racionálně
a snažte se dát bezpečnost na první místo. Na trhu je spousta krásných dveří,
ale jen některé z nich jsou opravdu bezpečnostní. A dveřmi to samozřejmě nekončí – většinou je nutné je ještě dovybavit dalšími bezpečnostními prvky, jako jsou kliky, kování a podobně.

Jak tedy na to?
Když se budete řídit několika zásadami výběru bezpečnostních dveří, nemůže to dopadnout
špatně. Vždy si ujasněte, do jakého prostředí jsou
určeny – potřebujete-li vchodové dveře k domu,
pak je dobré sáhnout po tepelně izolovaném provedení, aby vám jimi zbytečně neunikalo teplo.
Důležitá je i kvalita a materiál zárubně i samotného dveřního křídla. Velmi podstatné z hlediska
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Bezpečnostní dveře NEXT SD 104 patří mezi
bezfalcové dveře se skrytými panty a jsou
určeny pro rekonstrukce a novostavby. Mají
18 jisticích bodů, oboustranné obložení
zárubní, bezpečnostní kování i vložku, jsou
v 3. bezpečnostní třídě. Záruka 15 let, cena
od 40 000 Kč. www.next.cz

Bezpečnostní dveře ADLO v designové řadě
Noblesse s termo úpravou a prosklením
trojsklem Multisec jsou certifikované
ve 3. bezpečnostní třídě série Elite, mají jištění
ve 24 bodech a svojí unikátní konstrukcí,
vnitřním zateplením a termoizolačními
vlastnostmi dokáží dokonale přerušit tepelný
most. Cena od 80 000 Kč včetně montáže.
www.adlo.cz
Inzerce

Český výrobce
bezpečnostního kování
www.rostex.cz
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17, 682 01 Vyškov
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Bezpečnostní
dveře KAVAN
Mul-T-Lock
s kováním
s dvojitým krytím
zámkové vložky,
cena od 20 000 Kč.
KAVAN s.r.o.

Bezpečnostní dveře ADLO, typ Lisbeo,
s certifikátem ve 3. bezpečnostní třídě v řadě
Economy s důmyslným rozmístěním devíti
jistících bodů s rozvorovým zámkem, který má
čtyřletou záruku. Konstrukce je tvořena dvěma
ocelovými plechy v ocelovém rámu. Cena
od 25 000 Kč včetně montáže. www.adlo.cz

bezpečnosti jsou i čepy na straně pantů proti vysazení, kvalitní zámek (ideálně po celém křídle
dveří), prvotřídní kování a vyztužení dveří. Stejně bezpečné dveře si pořiďte i pro vstup do garáže, sklepa nebo dílny, máte-li v těchto prostorách hodnotné věci nebo je-li možné dostat se
jimi do domu či bytu.
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Jednoznačně
s certifikátem

Ř
p

Pro váš klid a ochranu domova vybírejte certifikované dveře, jejichž stupeň odolnosti odpovídá minimálně třetí, raději však čtvrté bezpečnostní třídě. Pojišťovny tento certifikát vždy
vyžadují a v případě vloupání vám pak tento „papír“ usnadní jednání s likvidátorem při vyřizování pojistného plnění. Pokud budete chtít ušetřit
a pořídíte si obyčejné vstupní dveře, jednání s pojišťovnou se zkomplikuje a šance na kladné vyřízení pojistné události značně poklesnou. Proto se
vždy při výběru konkrétních dveří ptejte prodejce právě na stupeň zabezpečení a požadujte pouze certifikovaný výrobek.

•
•
•
•

•
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Nějaké vychytávky?
Dobrý výrobce nemá problém s výrobou a instalací dveří přímo na míru, navíc budou přesně
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Celohliníkové domovní dveře TopSecur bezpečnostní třídy 2 si můžete nechat vyrobit přímo
na míru vašemu domu. Dveře lze doplnit o praktickou čtečku otisků prstů nebo elektronického
vrátného. Cena od 57 995 Kč. www.hormann.cz

www.peknebydleni.cz 6/2013

066_073_Bezpecnostni dvere.indd 68

17.5.13 10:55

Pokud máte zařízení Finger Print, nepotřebujete
už klíče. Jen přiložíte prst a je odemčeno. Paměť
čtečky má kapacitu 99 otisků. www.next.cz
Mechatronickou kontrolu vstupu do domu
od výrobce Kaba vám nainstaluje a servis
provede společnost KALTMEYER.
Cena setu ELO včetně automatického
zámku stojí od 16 000 Kč.
Inzerce

Systém TOKOZ PROfessional
Česká firma TOKOZ a.s. přinesla na trh vlastní patentovanou cylindrickou
vložku s unikátním zamykacím systémem, postaveném na principu otočných
lamelových stavítek. Tento systém zamykání je odborníky právem považován
za jeden z nejbezpečnějších a nejspolehlivějších na světových trzích.

Řada výrobků TOKOZ PRO vykazuje mimořádnou odolnost
proti všem běžným způsobům vloupání:

1 - TOKOZ PRO 400
2 - TOKOZ PRO 300
3 - UZ PRO 240
4 - X safety BOX III
5 - GAMA 50 CS
6 - KONTI PRO

•
•
•
•

100 % odolnost proti planžetování a vyhmatání
100 % odolnost proti bumpingu
odolnost proti běžnému odvrtání
vysoká ochrana v exteriéru
(prach, mráz, voda, mastnota)
• vysoká životnost v náročném prostředí
Produkty TOKOZ PRO jsou vhodné jak pro zabezpečení bytů
a rodinných domů, tak i pro firemní a průmyslové objekty.
Kvalitu i bezpečnost celé produktové řady TOKOZ PRO dokazuje i pětiletá záruka,
která je na ni poskytnuta. Rodina produktů TOKOZ PRO zahrnuje jak cylindrické
vložky, tak i visací zámky a jiné přídavné uzamykatelné mechanismy certifikované
v akreditovaných zkušebnách dle evropských norem v nejvyšších třídách 3 a 4.
Další silnou stránkou uzamykacího systému
TOKOZ PRO je jeho způsob zajištění. Po běžném
uzamčení je klíčem v zámku ještě otočeno
o dalších 90° a zpět, čímž se zámek zajistí.
Při odemykání pak neodjistíte zámek prostým
vložením klíče jako u běžně nabízených vložek, ale
je nutné zámek odjistit otočením o stejných 90°
a pak teprve odemknout.

066_073_Bezpecnostni dvere.indd 69

3

1

6

4
2

2

5

3

1
2

6
4

5

17.5.13 10:55

Bezpečnostní dveře KSI (v bezpečnostní
třídě 2) jsou ideální do garáží, sklepů, dílen
a zahradních domků. Součástí je sada kliky
a koule proti odvrtání s masivními ocelovými
čepy, výplň dveří tvoří 40 mm minerální vaty.
Cena od 15 741 Kč. www.hormann.cz

Pomůže závora,
nebo dvojitý
zámek?
Radí vám Ivan
Pavlíček, ředitel
společnosti Next.
„Závory, oplechování nebo přídavné
zámky na běžné vstupní dveře jsou
kontraproduktivním řešením. Z hlediska
bezpečnosti nemají téměř žádný význam.
Při montáži závory nebo přídavného zámku
je obvykle potřeba provrtat obvodové
latě dveří, čímž zeslabíte jediný pevnější
prvek dveří. Oplechování bez tuhého
rámu rovněž nedává smysl, protože je
velice snadné ho ohnout. Zloděj vybavený
obyčejným páčidlem najde slabé místo
dveří během několika sekund. Všechna
slabá místa vstupu odstraníte pouze
instalací bezpečnostních dveří, nikoli dílčím
vylepšováním obyčejných dveří.“

Bezpečnostní cylindrická vložka TOKOZ PRO
má unikátní zamykací systém na principu
otočných lamelových stavítek. Má 100%
odolnost proti planžetování, vyhmatání,
bumpingu (nenásilné překonání vložky),
odolnost proti odvrtání a dlouhou životnost
i v náročném prostředí. Záruka pět let, cena
cca 800 Kč. TOKOZ a.s.

podle vašich požadavků a představ, můžete si pořídit třeba nadsvětlík (nad dveřmi), který zajistí
ve vstupním prostoru denní světlo, nebo jiné důmyslné doplňky. Pro maximální bezpečí si můžete nechat nainstalovat na dveře čtečku otisků prstů – tzv. prstový scanner je umístěn na dveřním
křídle nebo zárubni, v paměti může mít uloženo
až sto různých otisků prstů. Výhoda spočívá nejen v dokonalé bezpečnosti, ale i komfortu při otvírání dveří; odpadá složité hledání klíčů po kapsách… Jednoduše přiložíte prst a je odemčeno.
Samozřejmostí a velmi osvědčeným pomocníkem je také tzv. elektronický vrátný s komunikátorem, kdy po zazvonění na venkovní zvonek
nejprve pomocí domácího telefonu zjistíte, kdo
je za dveřmi, a potom stisknutím tlačítka dveře
na dálku odemknete a osoba může jít dál.
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Inzerce

BEZPEČÍ

OD KAVANA
AŤ JSTE
KDEKOLIV

Nabízíme Vám
• Bezpečnostní dveře různých typů
a rozměrů
• Český výrobek
• Prvotřídní kvalita a moderní design
• Individuální řešení vašich požadavků
• Profesionální přístup k poradenství,
dodávce i montáži

N

GARA
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PROTI VLO

ÁN Í
UP

Přenosný dálkový ovladač Keytis 4 Home io pro ovládání čtyř
různých zařízení v rámci systému IO HomeControl. Tlačítkem „dům“
uzamknete naráz všechny přístupy do domu – od garáže, vstupních
dveří až po střešní okna a venkovní rolety. Ovladač dokáže opticky
nebo akusticky potvrdit správné provedení povelu.
Cena ovladače 2489 Kč (bez DPH). SOMFY

• Široký sortiment dalších produktů
a služeb

KAVAN spol. s r. o.
Družstevní ochoz 1308, Praha 4
tel.:
261 223
741, 602 386 82271
www.peknebydleni.cz
6/2013

www.kavan.cz
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Přenosný
čtyřicetikanálový
ovladač Impresario
Chronis io
s možností uložení
až šestnácti akčních
scénářů. Nastavíte,
zamknete a odjedete
– zařízení dokáže
věrně simulovat
vaši přítomnost
v domě – stahuje
stínicí techniku
jako za běžného
provozu rodiny. Cena
ovladače od 6599 Kč
(bez DPH), k mání
ve třech barevných
provedeních Pure,
Pearl a Silver Mat.
SOMFY

A co když hoří?
I na tuto situaci je dobré při výběru bezpečnostních dveří myslet. Protipožární a bezpečnostní
dveře se vyrábějí jak pro byty, tak pro domy. Mají
trojrozměrné nastavitelné panty pro lepší funkčnost a většinou dvojité těsnění po celém svém obvodu. Zámek je vícebodový a chráněný proti odvrtání s již zmíněnými čepy proti vysazení dveří
z pantů. Požární odolnost se udává v minutách
– tedy jak dlouho vydrží dveře požáru odolávat,
což může být od deseti minut až po hodinu i více. Záleží na kvalitě dveří – ty s označením D1 to
s ohněm umějí nejlépe; nezvyšují intenzitu požáru a celá jejich konstrukce je z nehořlavého mate-
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riálu. Například označení dveří EW30DP1 znamená, že jde o protipožární dveře omezující požár po dobu 30 minut a jsou z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru, dveře s údajem
EI60DP1 budou ohni odolávat 60 minut. Setkáteli se s označením SC, je to další plus. Jde o kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřích, které brání průniku kouře, dýmu a zplodin z hoření.

Maximální zabezpečení?
Pokud se nechcete spolehnout jen na mechanické zabezpečení vašeho domova (nebo chaty či
chalupy), můžete sáhnout po elektronickém zabezpečovacím systému a nejlepší je zkombinovat

Co nepodcenit při
výběru a instalaci
bezpečnostních
dveří?
◗ Spolehněte se na zkušené odborníky,
nejenže vám poradí, ale hlavně vyberou
nejlepší způsob, jak zabezpečit váš
domov.
◗ Vždy od výrobce žádejte český certifikát
bezpečnosti a důkladně si ho prostudujte.
◗ Vyhledejte si o firmě reference, hodně
vám napoví.
◗ Poradenství a pomoc s výběrem
nejvhodnějšího typu zabezpečení bývá
u všech výrobců zdarma. Nezapomeňte ani
na okna a další součásti domu (bytu), které
bude nutné zajistit.
◗ Samozřejmostí je maximální délka
záruční doby a možnost servisu kdykoliv
ve dne i v noci.
◗ Upřednostněte firmu, která k vám domů
vyšle své prověřené pracovníky, nikoliv tzv.
externí.
◗ I podle šíře nabídky designových
a materiálových řešení a individuálního
přístupu poznáte, jestli si firma zákazníka
váží.
◗ Při výběru dveří volte minimálně
3. bezpečnostní třídu a nikdy nekombinujte
prvky nižší a vyšší třídy (například kování
2. bezpečnostní třídy).
◗ Ujistěte se, že v ceně jsou i úklidové
práce, jako odvoz suti, starých dveří
a podobně.
◗ Obzvlášť zde platí rčení o líné hubě
a holém neštěstí… Ptejte se na vše, čemu
nerozumíte.

obojí. To se vám pak bude spát… Kamery zaznamenávají veškeré události v domě a jeho okolí.
Kromě toho, že přispějí ke snadnější identifikaci
případného pachatele a zhotovení dokumentace pro pojišťovnu, nabízejí navíc ještě komunikaci s vaším mobilem nebo počítačem. V podstatě
se můžete odkudkoli, kde jste, podívat, co se právě děje u vás doma, na chatě nebo chalupě. Kamerové systémy jsou vybaveny i harddiskovým záznamem, takže si můžete zkontrolovat i události,
ke kterým došlo v uplynulých dnech.
Mirka Vernerová
Odborná spolupráce Hörmann a Next
Foto: archiv firem
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Dveřní kamerové kukátko je vhodné pro děti, které
nedosáhnou na běžné kukátko, ale ocení ho i senioři, kteří
se často stávají oběťmi nejrůznějších podvodníků. Obraz se
přenáší na LCD monitor, kamera pracuje v úhlu rybího oka
(170 stupňů). Cena od 3000 Kč. www.next.cz
Bezpečnostní prvky dveří řady Vario se liší
podle požadavků na bezpečnostní třídu
i směru otevírání dveří. Jiná bezpečnostní
opatření mají dveře otevírané dovnitř interiéru,
jiná směrem ven. Cena od 15 430 Kč.
Vyrábí Bedex, nabízí SEPOS.

Bezpečnostní kování RX 1-50
SOLID je určeno na vstupní dveře
otevírané dovnitř i ven, které
mají tloušťku
od 40 do 100 mm,
rozteč
90 a 72 mm,
povrchová
úprava
nerez
mat,
nerez mat
titan, cena
od 2387 Kč.
www.rostex.cz

Bezpečnostní dveře SD 102 splňují
3. bezpečnostní třídu a mají 19 jisticích
bodů. Poskytnou vám ochranu proti
vloupání, protipožární odolnost, tepelnou
a protihlukovou izolaci i kouřotěsnost, mají
ocelový skelet, oboustranné pancéřování,
bezpečnostní panty s ložiskem nebo
dvojitými zamykacími body. Vnitřní a vnější
povrch dveří je tvořen dýhou, dřevěným
masivem a H-Dexem. Cena od 16 900 Kč
včetně dodávky a montáže. www.next.cz

Vstupní bezpečnostní ocelové dveře s bočním
světlíkem, nadsvětlíkem a dřevěným kazetovým
obložením jsou ideální do rodinného domu,
cena od 50 000 Kč. KAVAN s.r.o.
Inzerce

DVEŘE I OKNA I SVĚTLÍKY I MŘÍŽE I KOMPLETNÍ BEZPEČÍ
PRODEJNÍ GALERIE:
Praha 4 - Modřany, Písková 27a, Tel.: 270 002 333
PRODEJNA:
Brno, Slovákova 11, Tel: 541 214 903

info@adlo.cz
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