
TIPŮ JAK VYBRAT 
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MÍRU ZABEZPEČENÍ 
URČUJE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

NECHTE SI VŠE 
V KLIDU NAMONTOVAT

KLIDNÝ SPÁNEK VÁM ZARUČÍ 
NEPRŮZVUČNOST

DVEŘE MUSÍ 
TAKÉ NĚJAK VYPADAT

ZVOLTE SPRÁVNÝ TYP ZÁMKU

BEZ NOVÝCH ZÁRUBNÍ 
NEBUDOU DVEŘE 
BEZPEČNOSTNÍ

NEJEN ZVUKOVÁ, 
ALE I TEPELNÁ IZOLACE 
JE DŮLEŽITÁ
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TIPŮ JAK VYBRAT 
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
Bezpečnostní dveře jsou v dnešní uspěchané a hlučné době 
stále žádanějším artiklem. Zaručují svým majitelům bezpečí 
a klid. Na českém trhu je jich velké množství a může být 
poměrně těžké se v nich zorientovat. Pokud se i vy právě 
rozhodujete, jaké dveře si pořídit, přinášíme vám 7 důležitých 
tipů, které vám pomohou neztratit hlavu při výběru těch 
správných bezpečnostních dveří.

Bezpečností třída značí výdrž 
jednotlivých prvků při případné snaze 

o jejich překonání zlodějem. Pro běžné 
využití jsou nejvhodnější třídy  

3. a 4. Nižší jsou méně kvalitní a je 
relativně jednoduché je překonat  

a vyšší se používají v bankách nebo 
slouží k armádním účelům.

Montáž dveří je relativně složitý 
proces obnášející vyměřování, betonáž 

nových zárubní a v neposlední řadě 
odborné usazení dveří. Spolehlivý 

a kvalitní prodejce vám tuto službu 
nabídne automaticky, ušetří tím vaši 

námahu a čas.

Samozřejmostí u bezpečnostních dveří 
je i izolace hluku, která 

je v dnešní době čím dál více 
vyhledávaná. Bezpečnostní dveře 

dokážou zabránit až 43dB. Pro panelový 
dům s hlučným provozem na chodbě 

je nejčastěji uváděna dostatečná 
hodnota útlumu 37dB.

Z hlediska designu dveří už v dnešní 
době není třeba fantazii výrazně 

omezovat. Bezpečnostní dveře 
nabízí různost barevných provedení 

i povrchových materiálů. Můžete tak 
jednu stranu dveří přizpůsobit designu 

dveří sousedů, aby svou výjimečností 
nelákaly zloděje, a vnitřní stranu ladit 

třeba k vybavení interiéru.

Nejen množství zámků, ale samotný 
typ zámku je mnohem důležitější. 
Aby zámek plnil bezpečnostní funkci, 
musí být vybaven cylindrickou vložkou 
stejné či vyšší bezpečnostní třídy, jako 
samotné dveře. Současně si pohlídejte, 
aby byl opatřen bezpečnostním 
kováním. To se od klasického liší 
kvalitou použité oceli a jeho montáž 
i demontáž je možná pouze zevnitř.

Dveře jsou skutečně kvalitní a plní 
bezpečnostní funkci pouze tehdy, 
jsou-li správně namontované 
do bezpečnostních zárubní. Navíc při 
osazení nových originálních zárubní 
je zajištěn bezproblémový chod 
rozvorového mechanizmu.

Požární odolnost, určuje dobu, 
po kterou dokáží dveře odolat ohni 
či vysokým teplotám. Označuje se 
zkratkou EI/EW. Podle zákona musí 
dveře odolat požáru minimálně 30 
minut. Vyžadujte proto od výrobce 
bezpečnostních dveří certifikát 
s označením EI 30 a více.
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Tuto infografiku přináší ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. působící v oblasti vývoje, 
výroby, montáže a servisu bezpečnostních dveří Sherlock.

www.sherlock.cz    


