
884 kaiserkraft.cz  Objednací čísla  znamenají zboží na skladě / ihned k dispozici. Aktuální dodací lhůty online.
Ceny se mohou během roku měnit.

Bezpečnost před vloupáním a požárem
Ochraňte své ceniny, např. důležité dokumenty, datové nosiče, hotovost, 
šeky, klíče atd., proti vloupání, požáru a zásahu neoprávněných osob.

Všechny skříně jsou opatřeny příslušnými zkušebními plaketami.

Jaké ceniny chcete zabezpečit?

Jakou velikost by měl mít Váš trezor?

Kam chcete trezor umístit?

Doraz dveří vpravo nebo vlevo bez příplatku!

Ochrana proti vloupání podle evropské zkušební normy EN 1143-1
Trezory byly testovány a certifikovány na odolnost proti vloupání.

Podléhají neustálé kontrole.

Trezory počínaje třídou I jsou obecně vícestěnné, definovaná ochrana proti vloupání je 
určována v jednotkách odolnosti (RU).

Další stupně odolnosti a ochrany do třídy V vám rádi nabídneme na vyžádání.

 Podnikově  Soukromě 
Třída I se 30/50 RU podle EN 1143-1 do cca € 20000,– do cca € 65000,– 

Ochrana proti vloupání podle evropské zkušební normy EN 14450
Trezory byly zkoušeny a certifikovány na odolnost proti vloupání S1 (200 SU) a S2 (400 SU). 
(SU = Security Units)

Dosavadní požadavky pro skříně VDMA A a B jsou dlouhodobě splněny a dalece překonány 
zásadními bezpečnostně technickými opatřeními:
• Závora s 3-stranným zajištěním pomocí rukojeti
• Uzavírací profil / zajištění závěsů
• Dvojitý zubový bezpečnostní zámek VdS třídy I
• Zajištění proti proražení zámku
• Čepové zajištění manganovou ochranou proti vrtání
• Ukotvení dna a zadní stěny

Na přesné pojistné částky se prosím dotažte u své pojišťovny.

Ochrana proti požáru podle EN 15659 a EN 1047-1
EN 15659 LFS 30 P

Tyto trezory byly podrobeny zkoušce odolnosti proti požáru po dobu 30 minut při 840 °C.

EN 1047-1 S 60 P, S 120 P

Příslušné skříně na cennosti byly podrobeny hodinové / resp. dvouhodinové protipožární 
zkoušce do 1090 °C a zkoušce pádem z výšky 9,15 m.

UL 72 60 P

Tyto trezory byly podrobeny zkoušce odolnosti proti požáru po dobu jedné hodiny při 1090 °C.

 Zkoušená ochrana proti požáru
Protipožární bezpečnost podle EN 15659 LFS 30 P 30 minut pro dokumenty
Protipožární bezpečnost podle EN 1047-1 S 60 P 1 hodina pro dokumenty
Protipožární bezpečnost podle EN 1047-1 S 120 P 2 hodiny pro dokumenty
Protipožární bezpečnost podle UL 72 60 P   1 hodina pro dokumenty

Upozornění: Aby skříně a trezory, které jsou lehčí než 1000 kg, zcela plnily svůj 
účel, je třeba je ukotvit podle návodu k montáži od výrobce. Na přání můžeme 
ukotvení trezoru v místě instalace za příplatek zajistit.

Kam se starým trezorem?
Využijte naši službu likvidace trezorů!

Stačí uvést hmotnost a místní podmínky a my váš trezor vyzvedneme a 
zlikvidujeme za vás.

– Od 501 kg výše na vyžádání

 Některé trezory mohou obsahovat chemické látky a z tohoto důvodu je s nimi třeba 
nakládat jako se zvláštním odpadem. V těchto případech musí být likvidace sjednána 
individuálně.

Pro další informace k této službě se obraťte na naši prodejní pobočku.

Náš přepravní dotazník vám nabídne kompletní kontrolní seznam. Vyžádejte si ho jednoduše 
u vaší prodejní pobočky.

Náš servis pro „těžké případy“
Jak víte, všechny výrobky dopravujeme zdarma až do domu. Své zboží obdržíte 
na smluvenou dodací adresu – při zemi bez jakýchkoli schodů. Zbytek už 
zvládnete sami – úplně snadno.

Co ale s velkými, neskladnými a především těžkými trezory?

V takových případech pomůže náš přepravní servis pro trezory. 

Postaráme o přemístění vašeho nového trezoru až na místo používání. Přesně tam, kde ho 
potřebujete mít!

Samozřejmě za předpokladu, že nám to místní podmínky umožní: 

Schody a podlahy musí mít dostatečnou zatížitelnost, schody musí být dostatečně široké a 
nebude nutné provést žádné dodatečné práce, jako např. podepření schodů nebo použití 
jeřábu.

Cena zahrnuje rovněž likvidaci obalových materiálů.

V případě nutnosti nebo požadavku prohlídky místa instalace před dodáním produktu není 
tato prohlídka zahrnuta v ceně.

Dopravní servis pro trezory, dodávka až na místo používání, cena za kilogram

Hmotnost trezoru min. kg 0 101
Hmotnost trezoru max. kg 100 500
  Čís.

 Kč
 616 130 6F

na vyžádání
 616 131 6F

na vyžádání

Čís. 977 400 6F Kč na vyžádání

Bezpečnostní stupně VDMA A a B
Trezory byly vyrobeny podle určitých konstrukčních směrnic dle jednotného listu VDMA 24992 
(vydání květen 1995). (Jednotný list byl VDMA bez náhrady stažen k 31.12.2003.)

Aby bylo vyhověno evropským požadavkům na bezpečnost, byly tyto skříně 
nahrazeny bezpečnostními skříněmi se zkoušenou a certifikovanou ochranou proti 
vloupání podle evropské normy EN 14450 S1, resp. S2.

Na příslušné pojistné částky (podnikově a soukromě) se dotažte u vaší pojišťovny.

www.kaiserkraft.cz/p/616130?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/616131?publication=HK_21

