Kontrolní list
Zabezpečení domácnosti
Cylindrické vložky dveří

Cylindrické vložky jsou součástí bezpečnostního systému dveří.
Někdy stačí málo. Nabízíme vám možnost zhodnotit si, jak jste na tom se zabezpečením majetku. Splňuje vaše
cylindrická vložka alespoň některý z následujících 5 bodů?
· Máte cylindrickou vložku s bezpečnostní kartou?
Náhradní klíče k takové cylindrické vložce lze vyrobit pouze tehdy, pokud předložíte kartu. Pak si můžete být
jistí, že neexistují kopie klíče, o kterých nevíte. Navíc se jedná o systémy, které mají přídavné bezpečnostní
prvky proti překonání (odvrtání, vyplanžetování)
· Používáte knoflíkové cylindrické vložky z vnitřní strany (bez nutnosti vsouvat do zámku klíč)?
Tento typ je vhodný např. pro starší lidi, protože v případě nutnosti není třeba v nouzi hledat klíč a stačí otočit
knoflíkem v zámku. Pokud ovšem jsou v bytě nebo domě malé děti, tak myslete na přídavný dveřní zámek ve
takové výšce, která jim zabrání si dveře otevřít.
· Má vaše cylindrické vložka tzv. emergency (pohotovostní) funkci?
Některé cylindrické vložky umožňují otevření zámku i v případě, že je z druhé strany dveří vsunutý klíč. Stává se totiž
velmi často, že si někdo "zabouchne" dveře a klíč nechá z druhé strany. Pokud vložka nemá tuto funkci, tak
nepochodíte i s náhradním klíčem v ruce. Výjezd zámečníka stojí pak někdy tolik, co tato vložka.
· Je cylindrická vložka v jedné rovině s kováním?
Cylindrická vložka by neměla vyčnívat více než 3 mm. Vyčnívající válce dveří lze totiž jednoduše odlomit.
· Mají vstupní (vnější) dveře bezpečnostní kování s krytím cylindrické vložky?
Krytí cylindrické vložky je zásadní ochrana proti vylomení zámku nebo jeho odvrtání. Výborně vám
mohou posloužit dveřní rozety.

Musíte používat pro každý zámek jiný klíč?
Zapomeňte na velký svazek klíčů, který vám zabírá tolik místa. Klíče od sklepa po půdu lze sjednotit na jeden klíč.
Užitečné informace o cylindrických vložkách.
Cylindrické vložky jsou sice tou nejmenší součástí sloužící k ochraně dveří, ale také zároveň jednou z nejdůležitějších.
Rozhodně doporučujeme kvalitní cylindrickou vložku vybavit spolehlivým dveřním kováním, nejlépe s krytím
cylindrické vložky. Jedna poznámka: cylindrickou vložku lze objednat ve stejné barvě jako má vaše dveřní kování.
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