Jak si vybrat bezpečnostní dveře?
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 dveře pro
úschovné
objekty
k zabezpečení
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otvírané do i ven z chráněného prostoru
jednokřídlé i dvoukřídlé
do vnitřního i venkovního prostředí
prosklené
neprůstřelné
s elektromechanickými a motorickými zámky
s přídavnými kombinačními zámky

 s požární odolností až EI 90 a EW 180
 kouřotěsné
 s panikovým kováním nebo klikou

Bezpečnostní dveře
Dveře do bytů a kancelářských prostor se vyrábí v různých bezpečnostních kategoriích, s různým typem konstrukce a
povrchových úprav. Zásadním rozdílem v provedení dveří je použití vícebodového rozvorového systému, nebo pouze
rozvorové jednocestné lišty s doplněním pevných čepů na závěsové straně dveří. U dveří v nejnižších bezpečnostních
kategoriích se rozvorový zámek vůbec nepoužívá.
V současné době je na našem trhu mnoho výrobců dveří, kteří vyrábí ucelenou řadu dveří ve více bezpečnostních
kategoriích, a orientace v tomto množství výrobků není snadná. Dobrým vodítkem pro výběr výše bezpečnostní úrovně
mechanických zábranných systému jsou tzv. bezpečnostní třídy, které vychází z evropské normy EN1627 a usnadňují
orientaci ve výběru mechanických bezpečnostních prvků.

Šest barevně odlišených stupňů
bezpečnosti reprezentuje jednotlivé
úrovně zabezpečení dle normy ČSN
EN 1627. Ta definuje odolnost
výrobků např. proti vrtání, páčení,
vytržení, hrubému násilí, atd.
Hodnocení a certifikaci výrobků
zajišťuje nezávislá akreditovaná
zkušební laboratoř a certifikační
orgán. Grafické provedení
bezpečnostních tříd usnadňuje
volbu při výběru vhodných výrobků
splňujících požadovanou úroveň
zabezpečení majetku.

Bezpečnostní třídy představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky jsou tak rozřazeny do šesti skupin
na základě certifikace podle normy EN 1627. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou uvedeny
v certifikátech výrobků, výrobních štítcích a také na obalech výrobků. Okamžitě tak poznáte, jakou
úroveň zabezpečení výrobek poskytuje.

Pro instalaci bezpečnostních dveří do bytu nebo rodinného domu je nutné brát v úvahu
požadavky pojišťovacích společností – podmínky se mohou výrazně lišit v rámci
jednotlivých cílových pojišťovacích limitů!!!

Bezpečnostní a protipožární dveře
Dalším důležitým kritériem bezpečnostních dveří je požární odolnost.
Pro bezpečnostní úroveň dveří platí všechny výše uvedené informace.
Bezpečnostní dveře do bytů jsou zároveň požárním předělem oddělující prostory bytu a chodby, která je únikovou
cestou. Zpravidla na bytové dveře je vyžadována požární odolnost 30minut. Konstrukce a vybavení požárních
dveří se řídí normou ČSN 730802/2009 a na dveře je proto nutné instalovat prvky, které odpovídají požárním
předpisům.

Dveře do skladu zbraní trezorového typu
Bezpečnostní dveře tohoto provedení se vyrábí jako trezorové dveře dle normy ČSN EN 1143-1 kap. 4..
Jedná se o speciální dveře s váhou nad 100kg, určených do speciální zárubně.

Trezorové dveře splňují zákonné podmínky pro úschovné objekty k zabezpečení
zbraní a střeliva dle § 58 zákona 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, nad 10ks
zbraní a 10.000ks nábojů.

