jak jste na tom se zabezpečením?
UDĚLEJTE SI PŘEHLED V TOM, JAK CHRÁNÍTE SVŮJ MAJETEK.
DŮM ZVENČÍ
1. Máte ploty a stěny konstruovány tak, že představuji překážku lezeni? Máte venku žebřík nebo
např. sudy s vodou u stěny?
Příliš nízký plot nebo naopak stěny s výstupky a hrboly jako dělané pro lezení. Stejně tak nezajištěné
žebříky a další předměty položené před domem pomáhají pachatelům se dostat dovnitř domu. Žebřík
je dobré zabezpečit alespoň zámkem.
2. Dá se plot jednoduše přelézt? Staráte se o to, jestli se na dvorku nepovaluje žebřík?
Příliš nízký plot nebo naopak stěny s výstupky a hrboly jako dělané pro lezení a přelezení. Stejně tak
nezajištěné žebříky a další předměty položené před domem pomáhají pachatelům se dostat do domu
např. střešním oknem.  Žebřík je dobré zabezpečit alespoň zámkem s řetězem.
3. Jsou zahradní rostliny (zejména vysoké keře), dostatečně daleko od dveří, schodů přízemí v
suterénu?
Jedná se o prevenci pro případ, že by se do křoví někdo ukryl. Stejně tak je důležité vidět, kdo na vás
zvoní. Zároveň se hodně lidí domnívá, že vysoký keř poblíž okna je dostatečná ochrana. Křoví ovšem
není mříž, na to je třeba pamatovat.
4. Máte alespoň osvětlený vstupní vchod fotobuňkou?
Je to nejen praktické, když se vracíte domů ve tmě, ale také budete mít přehled, že se někdo pohybuje
na vašem prahu. Věřte, že i žárovka odradí některé nechtěné noční návštěvníky. Je to pro ně větší risk.
5. Je zajištěna elektrická skříň s kabely pro vnější nebo vnitřní osvětlení?
Jedním z častých způsobů je vyhození pojistek, což může vyřadit jednoduchý alarm, ale především
zhasnout světla v domě.   

OKNA
6. Máte okna vybavena např. uzamykatelnou okenní klikou?
Málokdo si to uvědomuje, ale většina vloupání do domu se uskuteční přes okna v přízemí nebo balkon.
Většinu standardních oken jde vypáčit s normálním šroubovákem během několika vteřin. Na www.abus.
cz je to natočené.
7. Jsou vaše střešní okna rovněž vybavena dodatečným bezpečnostním zámkem?
Pokud vaše střešní okna nejsou přístupná, nemusejí být zvláštně chráněná. Ale v opačném případě se
zloději mohou do domu dostat právě střechou.
8. Jsou vaše rolety zajištěné zevnitř?
Pouze rolety s přídavným zámkem jsou zajištěny proti vytlačení vzhůru zvenčí.
9. Máte zabezpečená okna i při otevření na ventilaci?
Velmi častým způsobem je překonání okna, které větrá. ABUS nabízí možnost uzamčení i při vyklopeném
okně uzamkací okenní klikou se závorou FO 500.
10. Jsou rošty na sklepních oknech chráněny proti otevření? A máte zajištěná sklepní okna?
Sklepní šachty na uhlí nebo okna od sklepa, to jsou populární cesty, jak se dostat do domu bez pozvání.
Je dobré zabránit možnosti vypáčení roštu na okně například přídavným visacím zámkem. Sklepní okna
tak můžete i při nízkých nákladech zajistit dobrými zámky.

www.abus.cz
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11. Jsou dveře opatřeny bezpečnostním kováním?
Značkové a certifikované bezpečnostní kování poskytuje vysokou úroveň ochrany proti násilnému vstupu. Kromě toho, bezpečnostní kování, které je vidět na dálku, odradí potencionálního narušitele
12. Je cylindrická vložka v jedné rovině s kováním?
Vaše bezpečnost je ohrožena, pokud se válec vyčnívá dokonce jen 3 mm. I ten nejlepší zámek pak
snižuje svůj stupeň zabezpečení, protože vyčnívající válec dveří lze jednoduše odlomit.
13. Mají vstupní dveře přídavný zámek?
Kvalitní přídavný zámek je viditelný, odstrašující obrana, a navíc poskytuje výrazně vyšší stabilitu díky
dodatečným blokovacím bodům.
14. Máte na dveřích řetízek?
Řetízek slouží jako ochrana v případě, že někdo při pootevření dveří zatlačí a bude se pokoušet vniknout do dveří násilím.
15. Mají vaše dveře kukátko, které vám umožní vidět celý vnější chodbu a spodní část dvířek?
Dobré kukátko vám umožní vidět nechtěné návštěvníky hned v úhlu přibližně 180 stupňů. To znamená,
že nikdo nemůže skrývat v přední části dveří.

GARÁŽ A ZÁMKY NA KOLA A MOTORKY
16. Zamykáte kolo nebo motorku vždy k pevnému objektu?
Kdykoli je to možné, zamykejte svůj motocykl nebo jídzní kolo k nějakému pevnému objektu. Použijte
kvalitní zámek (například řetězový zámek ABUS Granit). Pouhý zámek na kotoučovou brzdu neodradí
případného zloděje od naložení a odvezení vaší motorky do dílny, kde bude mít dost času na to, aby si
se zámkem poradil.
17. Má zámek ochranu před ICE SPRAYEM?
Mnoho levných zámků selže, jakmile je použit ice-spray. Kvalitní zámky ABUS jsou odolné proti tomuto
způsobu napadení a jsou i příslušně certifikovány.
18. Řešíte zabezpečení uvnitř garáže?
Ve sklepě nebo v garáži lze použít unikátní kotvu do země nebo do zdi WBA100, ke které svůj stroj
snadno pomocí řetězového zámku zamknete. Další verzí je pak oko WA50.
19. Kombinujete zámky?
Pouze zámek řidítek nebo předního kola nestačí. Motocykl bez dalšího zámku je snadným terčem pro
zloděje. Každý další přidaný zámek znesnadňuje odcizení!
20. Používáte kvalitní zámky?
Naše motocyklové zámky jsou na trhu snadno rozpoznatelné, nejen díky použití hi-tech materiálů a
špičkových uzamykacích systémů, ale i díky pravidelnému testování v akreditovaných zkušebnách.
Hledejte logo testu na obalech výrobků!

vyhodnocení testu:

Čím víckrát jste zašrtli ano, tím lepší je vaše zabezpečení.
Tam, kde je odpověď ne, máte potencionální slabé místo.

