ZA BOLJ VAREN DOM ...
...“Z DOPUSTA SO SE VRNILI V IZPRAZNJENO STANOVANJE”...
...“VLOMILEC JE VSTOPIL SKOZI VRATA”...
...“ODNESLI SO JIM DENAR IN ZLATNINO”...
To je le nekaj časopisnih naslovov, ki opisujejo, kaj se lahko zgodi, če ne poskrbite za varovanje svojega doma.
Z izdelki, ki vam jih predstavljamo, boste bistveno otežili delo nepridipravom in poskrbeli, da se ne boste prepoznali
v naslovu katerega od časopisnih člankov.
Varnostni katalog Vovko smo namenili vsem, ki želijo dodatno zaščititi svoje domovanje ali zgolj preveriti,
če trenutna zaščita zadostuje za zaščito pred nepovabljenimi obiskovalci.
V katalogu vam predstavljamo naslednje skupine izdelkov:
- protivlomna vrata
- varnostne garniture Rossetti in Dieckmann
- cilindrični vložki in sistemi na generalni ključ
- trezorji Stark in Burg Wächter
- elektronski pristopi
- dodatna zaščita vrat in oken
- obešanke in kolesarske ključavnice
- ponudba za upravljalce večstanovanjskih stavb
V katalog smo poleg predstavitve našega programa vključili tudi varnostne
nasvete, ki vam bodo v pomoč pri izbiri najprimernejših izdelkov za bolj varen dom.

Dejavnost podjetja Vovko
Temeljna dejavnost podjetja Vovko d.o.o. je prodaja stavbnega okovja,
protivlomnih vrat in pohištvenega okovja na debelo in drobno. Prodajni
program sestavlja preko 5.000 artiklov. Več o programu, ki ni predstavljen v tem katalogu, lahko izveste na naši spletni strani www.vovko.si.

Nakup in informacije
Izdelke predstavljene v katalogu si lahko ogledate v poslovni enoti in
razstavnem salonu na Setnikarjevi ulici 1 v Ljubljani. Več informacij pa
lahko izveste tudi če pokličete na telefonsko številko:

Montaža in garancija
Podjetje Vovko d.o.o. izvaja vgradnjo izdelkov predstavljenih v
»Varnostnem katalogu Vovko« s strokovno usposobljenimi monterji, ki
zagotavljajo kakovostno vgradnjo in optimalno delovanje izdelka. Za
montažo in svetovanje pokličite:
Razstavni salon VOVKO

V kolikor zahtevnejše vgradnje ne opravi podjetje Vovko d.o.o. ali strokovni sodelavec, podjetje Vovko d.o.o.
ne prevzame nobene odgovornosti za nepravilno delovanje izdelka.
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NASVETI
NEKAJ NASVETOV ZA UČINKOVITO ZAŠČITO
DOMA IN POSLOVNIH PROSTOROV
Marsikdo misli, da zaščita domovanja in poslovnih prostorov pred nepridipravi ni možna. Mi smo mnenja,
da je varnosti možno doseči. Zato smo vam že na začetku kataloga pripravili nekaj nasvetov,
ki vas bodo usmerili pri vašem načtovanju zaščite.

•Pri nakupu garniture (varnostne
ali običajne), ki ima na zunanji
strani vhodnih vrat gumb, bodite
pozorni, saj morate imeti pri taki
garnituri nameščeno ključavnico
z vzvodom, saj boste le tako lahko
odprli vhodna vrata s ključem.

PROTIVLOMNA VRATA - NAJBOLJŠA
ZAŠČITA VHODA V DOM
Najboljša zaščita vhoda v hišo ali
stanovanje so protivlomna vrata, saj
dobra protivlomna vrata vključujejo
kombinacijo različnih varnostnih
mehanizmov, ki skupaj tvorijo najboljšo
zaščito.

TUDI S SVOJIMI DEJANJI
PRIPOMOREMO K VEČJI VARNOSTI

Z namestitvijo protivlomnih vrat na vhod
stanovanja ste svoje stanovanje zaščitili
na najboljši način (seveda, če ni možen
vstop skozi okna).

Za večjo varnost upoštevajte tudi splošna
navodila, ki pripomorejo k večji varnosti.

V hiši in v stanovanjih, kjer je možen vstop
skozi okna (npr. v pritličju), morate poleg
zaščite vhoda poskrbeti tudi za zaščito
oken in drugih steklenih površin.

•Opozorite sosede na daljšo odsotnost,
med odsotnostjo naj nekdo prazni
vaš pisemski nabiralnik, vrednejše
predmete hranite v trezorju ali
ustrezni ustanovi, ...

KAJ PA OBIČAJNA VRATA?

Skratka v času dopustov bodite pozorni
in upoštevajte navodila, ki jih večkrat
ponavljajo tudi mediji.

Pri vhodnih vratih moramo preprečiti
lomljenje cilindričnega vložka.
•V ta namen priporočamo uporabo
varnostne garniture (ščitnika) ali
varnostne rozete.

Optimalno varnost lahko dosežemo s
kombinacijo različnih načinov varovanja.
•Svetujemo vam, da prostore zaščitite
tako mehansko: protivlomna vrata,
trezorji, zaščita oken, ...
kot tudi elektronsko: varnostni
alarm in kamere.

To moramo upoštevati tudi pri izmeri
cilindričnega vložka.
•Pazite, da cilindrični vložek ne presega
3 mm od ravnine varnostnega ščitnika.

OBRNITE SE NA NAS

•Svetujemo vam, da na vhodna vrata
namestite kakovosten cilindrični vložek
npr. GE-GE ali Kaba.

•Pri nakupu kateregakoli sistema
zaščite se posvetujte s strokovnjaki
podjetja Vovko, saj boste tako lahko
prepričani, da ste se odločili za
optimalno zaščito.

•Da preprečite nezaželeno izdelavo
ključev, vam priporočamo nakup
cilindričnega vložka, pri katerem so
ključi zaščiteni z varnostno kartico.
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ZAKAJ PROTIVLOMNA VRATA VOVKO?
1. Visoka kakovost protivlomnih vrat Vovko zagotavlja,
da boste z njimi najbolje poskrbeli za vašo varnost
in varnost vaših najdražjih.
2. Brezplačna izmera, priprava ponudbe in svetovanje,
kar pomeni, da pred nakupom nimate nobenih
stroškov.
3. Strokovna montaža ter brezplačna odstranitev in
odvoz starih vrat.
4. Več varnosti že z osnovni ponudbi, saj boste dobili
brezplačen omejilec vrat, kukalo in avtomatsko
talno tesnilo.
5. Pestra izbira lesenih obložnih plošč različnih barv in
oblik ter izdelava estetskih lesenih zaključkov zago
tavlja, da bodo protivlomna vrata Vovko najlepši
vhod v vaš dom.
6. Serijsko vgrajena zvočna in toplotna izolacija zagotavlja,
da boste imeli tudi svoj mir in udobje.
7. Možnost protipožarne zaščite (ZAG Certifikat o skladnosti
Št.: 013-415 Tehnični predpis: JUS U.J1.160: 30 minut).
8. Možnost namestitve cilindra s pantentiranim profilom
ključa, kar pomeni da je ključ zaščiten proti ponarejanju.
9. Kljuka po vašem izboru.

Kakovost protivlomnih vrat VOVKO odlikuje:
varnostna
rozeta

ISEO
cilindrični
vložek

omejilec
odpiranja

visoko
kakovostna
kljuka

večtočkovna
ključavnica

fiksni zatiči

jekleni okvir

talno
avtomatsko
tesnilo

Za brezplačno izmero in svetovanje pokličite
protivlomna
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SESTAVA PROTIVLOMNIH VRAT
Visoko kakovostna sestava protivlomnih vrat
Vovko zagotavlja najboljšo zaščito vhoda v
dom ali poslovne prostore.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jeklena plošča debeline 1.2 mm
Vertikalne ojačitve v krilu
Zgornji zatič večtočkovne ključavnice
Nastavljiva 2D nasadila
Zatiči proti dvigu vrat
Slepi podboj - podkonstrukcija
Vidni podboj - debelina pločevine 1.5 mm
Kukalo
Okvir krila v obdelavi podboja
Zaščita stičnih točk na okviru krila
Lesena obloga - panel
Izolacijski material
Avtomatsko talno tesnilo
Dodatna ključavnica s funkcijo verižice
Brezstopenjska ključavnica z blokado kljuke

MOŽNE IZVEDBE PROTIVLOMNIH VRAT V KOMBINACIJI S PROTIVLOMNIM STEKLOM
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PROTIVLOMNA VRATA ZA STANOVANJA
Kupci, ki želite protivlomna vrata namestiti v stanovanje, lahko izbirate med različnimi barvami obloge, ki določa
izgled vrat. Lahko se odločite za moderen izgled in na pogled izstopajočo oblogo, lahko pa izberete oblogo, ki
izgleda tako kot ostala vrata v vaši stavbi.
Izbirate lahko med 21 različnimi barvami lesenih oblog in 7 različnimi osnovnimi barvami podboja in kovinskih
delov vratnega krila. Leseno oblogo vam po želji pobarvamo tudi v katerokoli barvo po RAL barvni lestvici.
6 osnovnih lesenih oblog vratnega krila

Bela

Svetli mahagonij

Temni mahagonij

Naravna tanganjika

Svetla tanganjika

Temna tanganjika

PROTIVLOMNA VRATA ZA HIŠE
Protivlomna vrata za hišo so izdelane iz enake osnove kot vrata za stanovanje. Poleg tega so kovinski deli
zaščiteni proti rjavenju. Obložne plošče, ki se vizualno nekoliko razlikujejo od tistih za stanovanja, pa so zaščitene
proti vremenskim vplivom.
6 osnovnih profiliranih lesenih oblog vratnega krila

Zurigo

Londra

Siviglia

Coloniale

Praga

Cannes

V kolikor vam predstavljene lesene obloge ne ustrezajo, si lahko ob izmeri ogledate dodatno ponudbo.
protivlomna
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KLJUKE
V osnovni ponnudbi lahko izbirate med naslednjimi modeli kljuk:

Kljuka Rossetti 922.545
Obdelava: krom/mat nikelj

Kljuka Rossetti 772.0005
Obdelava: medenina

Kljuka Van Leuween 36915
Obdelava: nerjaveče jeklo

CILINDRIČNI VLOŽKI
Izbirate lahko med različnimi varnostnimi cilindričnimi vložki:
osnovna ponudba

dodatna ponudba

dodatna ponudba

ISEO IR7 varnostni cilindrični
vložek z dvostranskim ključem

GEGE visokokakovosten cilindrični
vložek, z varnostno kartico in ključem
z zaščitenim profilom.

KABA cilindrični vložek najvišjega
varnostnega razreda z varnostno
kartico in ključem z zaščitenim
profilom.

VARNOSTNA ROZETA
Cilindrični vložek je z zunanje strani zaščiten
z varnostno rozeto.
Z notranje strani pa lahko izbirate med odklepanjem
s ključem in odklepanjem z gumbom.

varnostna rozeta

V primerjavi s standardnimi
protivlomnimi vrati predstavljajo
vrata Cavo najvišji varnostni
razred. Odlikuje jih prvovrstna
protivlomna zaščita in elektronski
pristop, obenem pa ponujajo
tudi možnost povezave z ostalimi
varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami.

Kupcem, ki se odločijo, da bodo
svoja obstoječa vhodna vrata
zamenjali s protivlomnimi, izdelamo
tudi estetske lesene zaključke z
zaobljenimi (soft) robovi. Na ta
način dosežemo lepši izgled vrat.
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garniture

notranja rozeta odklepanje z gumbom

ELEKTRONSKA
PROTIVLOMNA
VRATA CAVO

ESTETSKI LESENI ZAKLJUČKI
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ZAKAJ VARNOSTNA GARNITURA?
Varnostna garnitura je nujna zaščita vhodnih vrat, saj preprečuje vrtanje ključavnice in
lomljenje cilindričnega vložka. Vrtanje in lomljenje preprečuje jeklena zaščita, ki je
nameščena pod ščitom ali rozeto na zunanji strani vhodnih vrat. Druga prednost pa
je ta, da varnostna garnitura na prednji strani nima vijakov. Tako da se je ne da
odstraniti z zunanje strani. Možna je tudi zaščita proti izvleku cilindričnega vložka.
V naši ponudbi lahko najdete kakovostne medeninaste
varnostne garniture Rossetti in aluminijaste Dickmann.

Varnostne garniture se razlikujejo med seboj po stopnji zaščite, ki jo nudijo.
OSNOVNA VARNOSTNA GARNITURA
je zaščitena proti vrtanju ključavnice in lomljenju
cilindričnega vložka. Poleg tega garniture ni možno
odstraniti z zunanje strani vhodnih vrat.
VARNOSTNA GARNITURA Z OJAČANIMI NOSILCI VIJAKOV
nudi večjo zaščito proti vrtanju ključavnice in lomljenju
cilindričnega vložka in nasilni odstranitvi ščitnika.
VARNOSTNA GARNITURA Z ZAŠČITO
CILINDRIČNEGA VLOŽKA PROTI IZVLEKU
VARNOSTNA ROZETA
Če imate na vhodnih vratih dvodelno
kljuko, lahko cilinder zaščitite z
namestitvijo varnostne rozete.

Kupcem, ki se odločijo za namestitev varnostne
garniture, priporočamo, da vhodna vrata opremijo
s kakovostnim cilindričnim vložkom, ki je zaščiten proti
vrtanju. Svetujemo uporabo kakovostnih cilindričnih
vložkov Kaba ali GE-GE.
Pri montaži je treba biti pozoren na to, da na zunanji
strani vrat cilindrični vložek ni dvignjen več kot 3 mm
nad ravnino varnostnega ščita. Če je razdalja večja,
varnostna garnitura ne opravlja svoje funkcije.
Pravilno dimenzijo se ugotovi tako, da se izmeri
razdaljo od vijaka na sredini ključavnice do
ščita kljuke v levo in desno smer.

Varnostne garniture so na voljo v različnih standardih. Najpogostejša sta 90 mm in 92 mm.
protivlomna
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KAKOVOSTEN CILINDRIČNI VLOŽEK NUJNA OPREMA VHODNIH VRAT
V trgovinah Vovko boste našli širok asortiman cilindričnih vložkov vseh cenovnih in varnostnih razredov. Pri
izboru dobaviteljev cilindričnih vložkov v naši ponudbi smo bili še posebej pozorni na varnostno komponento,
tako da lahko trdimo, da cilindri v naši ponudbi predstavljajo najvišjo stopnjo varnosti v svojem razredu.

ISEO R6 - VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK ZA SPREJEMLJIVO CENO
Varnostni cilinder ISEO R6 odlikuje večja odpornost in trajnost kot običajne cilindre. Cilinder je zaščiten proti
vrtanju. Posebej oblikovan vhod omogoča lažje vstavljanje ključa v cilinder. Dodaten ključ vam izdela večina
ključavničarjev.
- 6 aktivnih zatičev
- zaščita proti vrtanju
- obojestranski ključ

IR7 – VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK
Cilindrični vložek IR7 odlikuje visoka stopnja varnosti in izredno kakovostna izdelava,
ki zagotavlja izredno dolgo življenjsko dobo cilindra.
- 11 aktivnih zatičev
- 3 pasivni kovinski zatiči
- zaščita proti vrtanju
- obojestranski ključi izdelani iz alpake (novega srebra)

GE-GE pExtra – VISOKOKAKOVOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK S PATENTIRANIM PROFILOM
Cilinder GE-GE zaradi posebne sestave zagotavlja večjo varnost in onemogoča nepooblaščeno izdelavo
dodatnih ključev tako, da nihče ne bo mogel ponarediti ključa. Cilinder je zaščiten proti vrtanju in požaru.
Dodaten ključ vam izdela zgolj pooblaščeni servis ob predložitvi osebne varnostne kartice.
- varnostna kartica, zaščiten profil
- 5 aktivnih zatičev + dodaten jekleni zatič
- visokokakovostna zaščita proti vrtanju
- možna izdelava velikih sistemov zaklepanja
- patent profila pExtra do leta 2022

KABA - NAJVIŠJI VARNOSTNI RAZRED
Je varnostni cilinder najvišjega varnostnega razreda. Zaščiten je proti vrtanju, odlikuje ga tudi protipožarna
odpornost. Posebna sestava cilindričnega vložka praktično onemogoča ponarejanje ključev. Dodaten ključ
vam izdela zgolj pooblaščeni servis ob predložitvi osebne varnostne kartice.
- varnostna kartica, zaščiten (Vovko) profil
- računalniško podprta izdelava dodatnih ključev
- 22 aktivnih zatičev
- visokokakovostna zaščita proti vrtanju
- obojestranski ključ
- enostavno prilagajanje dolžine cilindra debelini vrat
- možna nadgradnja v sistem za kontrolo pristopov
Cilidrični vložki so vam pri nas na voljo v vseh standardnih dimenzijah.
Poleg ponudbe cilindričnih vložkov, pa vam v naših enotah izdelamo tudi dodatne ključe.
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MANJŠE ŠTEVILO KLJUČEV
IN KONTROLA DOSTOPA
To sta le dva razloga da se odločite za enega od sistemov zaklepanja doma in
poslovnih prostorov. V podjetju Vovko vam bomo svetovali pri izbiri optimalnega
sistema in vam sistem tudi montirali.

KA - SISTEM ISTEGA KLJUČA
V vrata, ki jih želite odpreti z istim ključem, vam namestimo identične
cilindrične vložke. Z enim ključem sedaj lahko odprete glavna vhodna
vrata, stranski vhod, garažo, klet in ostala vrata. Prav tako lahko z enakim
cilindričnim vložkom opremite tudi vikend in druge stanovanjske enote.
za: zasebne in poslovne uporabnike

MK – SISTEM MASTER (GLAVNEGA) KLJUČA
Sistem glavnega ključa, pomeni sistem zaklepanja
sestavljen iz posameznih cilindrov, ki jih odpirajo
pripadajoči ključi. Obstaja pa tudi t.i. glavni ključ, ki
odpira vse cilindrične vložke. Sistem je lahko sestavljen
iz najmanj dveh pa do nekaj sto cilindričnih vložkov.
za: zasebne in poslovne uporabnike

GMK – SISTEM GENERALNEGA KLJUČA
Sistem generalnega ključa se od sistema master ključa
razlikuje v tem, da obstajajo v sistemu ključi, ki odpirajo
posamezne sklope cilindričnih vložkov. Npr. vodja
oddelka v podjetju lahko odpre s svojim ključem
vrata vseh pisarn v oddelku. Tudi tu obstaja ključ,
ki odpre vsa vrata v sistemu. Možna je izdelava
kombinacije s sistemom centralnega ključa.
za: poslovne uporabnike

CK - SISTEM CENTRALNEGA KLJUČA
V večstanovanjskih stavbah so običajno vhodna vrata in vrata v skupne prostore
opremljena s cilindričnim vložkom. Stanovalci imajo poleg ključa za vhodna vrata
in skupne prostore še ključ svojega stanovanja. Sistem centralnega ključa omogoča
namestitev takšne kombinacije cilindričnih vložkov, pri kateri stanovalci z enim ključem
odprejo vhodna vrata v stavbo, vrata v skupne prostore in vrata svojega stanovanja.
za: večstanovanjske zgradbe in poslovne uporabnike

Reference: Mons hotel, Onkološki inštitut, VIBA film, Družba za državne ceste
DDC, Fakulteta za šport, stanovanjsko naselje Mostec, Srednja zdravstvena
šola Ljubljana, Geoplin, Dom starejših občanov Šentjur, Gimnazija Litija,
Knjižnica Nova Gorica ... in preko tisoč manjših sistemov za hiše in
podjetja, šole ter ostale ustanove.
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KABA ELOLEGIC - MODERNE REŠITVE
ZA ZAŠČITO VRAT IN KONTROLO PRISTOPOV
Kaba Elolegic je družina izdelkov namenjena tako poslovnim kot zasebnim uporabnikom. Rešitve so
namenjene zaščiti vrat in kontroli pristopov. Uporaba najmodernejših tehnologij pa omogoča
fleksibilnost in rešitve, ki niso možne v primeru uporabe klasičnih cilindričnih vložkov in ključavnic.
Prednosti Kaba Elolegic je več:
- časovna kontrola dostopa posameznih uporabnikov
- nižji stroški izgubljenih ključev (star ključ se zgolj prekliče in programira novega)
- večja zaščita in večja varnost (mehansko in elektronsko kodiranje)
- varnost kodiranja
- samostojno delujoč sistem (ni zunanjega napajanja)
- široko področje uporabe (poslovni uporabniki, javni zavodi, zasebni uporabniki)
Možni mediji v katere je vgrajen legic čip, ki omogoča uporabo posameznih rešitev so:
kaba elolegic ključi, obesek za ključe, kartice in ure.

KABA ELOLEGIC ELEKTRONSKI CILINDER
Gre za kombinacijo klasičnega cilindra in elektronskega pristopa.
Uporablja ključ opremljen s čipom. Možna je izvedba z gumbom
na notranji strani. Za odpiranje se mora ujemati mehansko in
elektronsko kodiranje.

KABA ELOLEGIC DIGITALNI CILINDER
Digitalni cilinder Kaba Elolegic odlikuje enostavnost uporabe.
Za uporabo zadostuje čip vgrajen v katerega od nosilnih medijev
npr. kartico. Posebna funkcija omogoča določitev obdobij za
stalno odprta vrata.

KABA ELOLEGIC ČITALEC
Čitalec lahko namestimo na že vgrajene naprave kot so npr. garažna
vrata, dvigala, zapornice, avtomatska vrata in prehodi. Poleg ostalih
prednosti izdelkov Kaba Elolegic ga odlikuje tudi enostavnost vgradnje.

KABA ELOLEGIC LOCK KLJUČAVNICA
Je ključavnica, ki jo odklenemo s člipom v katerem od Kaba nosilnih medijev.
Možna je nadgradnja v antipanic ključavnico, ki ustreza standardu DIN EN 1125
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POSLOVITE SE OD KLJUČEV
Uporabniki, ki želijo vrata odpirati in zapirati brez uporabe ključa, se lahko namesto klasičnega
cilindra odločijo, da na vrata namestijo katerega od elektronskih pristopov.

AL

-

IT ET
A•

•K V

ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA TSE BURG WÄCHTER
univerzalna uporaba ne glede na stanje na obstoječih vratih
vstop brez uporabe ključa - tipkovnica
primeren za uporabo na zunanjih in notranjih vratih
uporaba na vseh vrstah vrat (lesena, PVC, ALU, kovinska)
enostavna vgradnja na stara ali nova vrata
garnitura vsebuje vse sestavne dele za vgradnjo
uporabniško prijazen program za uporabo sistema
baterijsko napajanje in enostavna zamenjava baterije
ohranitev spomina v primeru izpada napajanja
različne obdelave ohišja
odpiranje vrat od znotraj brez vtipkanja kode
možnost mehanskega interventnega odpiranja

ZAŠČITA VRAT Z NAJMODERNEJŠO TEHNOLOGIJO - EKEY BIOMETRIJSKI SISTEMI
Sistemi EKEY temeljijo na nespornih, enemu človeku lastnih biometrijskih značilnostih
in so na ta način trenutno najvarnejši način ugotavljanja istovetnosti. Ker TOCA© ne
shranjuje slik prstnih odtisov, temveč le na osnovi odtisa izdelane elektronske ključe,
se teh značilnosti pri prenosu podatkov ne da prestrezati oz. zajemati in jih zlorabiti.
Sistem TOCA© lahko po želji in načinu uporabe kombiniramo z različnimi biometričnimi
tehnologijami v poslovnem in privatnem sektorju.

KABA ELEKTRONSKI PRISTOPI ZA HOTELE
- kartično odklepanje
- kakovostna zaščita proti zlorabam
- enostavna uporaba za goste
- enostavno programiranje za hotelsko osebje

protivlomna
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NAJ BODO NA VARNEM TUDI
VAŠE DRAGOCENOSTI
Trezorji postajajo vedno bolj nujni za shranjevanje različnih vrednih predmetov in dokumentov.
V naši ponudbi boste našli trezorje srednjega in višjega razreda, ki so primerni za namestitev v
domovanjih in poslovnih prostorih. Naši strokovnjaki vam bodo svetovali, kakšen trezor najbolje
ustreza vašim potrebam. Izbrani trezor vam bomo tudi montirali.
Ko se odločate za trezor lahko izbirate med vgradnimi in pohištvenimi.
Vgradni so betonirani v steno, pohištveni pa so zasidrani v tla ali steno
pohištvenih elementov. Pomembna lastnost trezorjev je tudi ognjevarnost,
kar zagotavlja zaščito tudi ob morebitnem požaru.

Trezorji proizvajalca Stark sodijo v srednji razred in ponujajo osnovno zaščito v primeru
obiska nepridipravov. Ponudba obsega več možnosti od samostoječih in vgradnih pa
do takšnih na ključ in trezorjev z elektronsko številčnico. Trezorje odlikuje visoka kakovost
in natančnost izdelave.
MODEL

VGRADNI TREZORJI

ZUNANJE DIMENZIJE (mm)

TEŽA (kg)

SERIJA 590
SERIJA 800 (elektronska

Vgradni trezor je betoniran v steno in
ga je težko odstraniti. Na voljo je v
izvedbi z elektronsko številčnico in na ključ.
Vgradni trezor Stark

POHIŠTVENI TREZORJI

ključ

številčnica)

višina

širina

globina

800

590

180

260

150

801

591

210

310

150

9

801P

591P

210

310

195

10

7

802

592

230

360

195

12

-

592P

230

360

240

13

803

593

250

400

195

14

-

593P

250

400

240

15

804

-

280

420

195

17.5

805

-

320

490

195

21.5

Pohištveni trezor je zasidran v tla ali v steno posebej prirejenih pohištvenih
elementov. Na voljo je v izvedbi z elektronsko številčnico in na ključ.
MODEL

ZUNANJE DIMENZIJE (mm)

TEŽA (kg)

SERIJA 360

MODEL

ZUNANJE DIMENZIJE (mm)

TEŽA (kg)

SERIJA 3590

(elektronska
SERIJA 300

številčnica

ključ

in ključ)

višina

širina

globina

301

-

225

330

290

SERIJA 3800 (elektronska

Pohištveni
trezor Stark

38

ključ

številčnica)

višina

širina

globina

3801

3591

205

300

200

11.8

302

-

225

360

320

42

3802

3592

205

340

300

16

303

-

245

400

340

50.5

3803

3593

225

380

300

20

304

364

284

420

370

62

3804

-

235

390

350

22

305

365

324

490

400

76.5

3805

-

275

460

350

27.5

306

366

424

490

500

105

3206

-

395

470

350

35.5

308

368

700

580

500

180

3207

-

570

407

400

45

309

369

900

580

500

205

HOTELSKI TREZORJI
Hotelske trezorje Stark odlikuje ugodno razmerje cena/kakovost. Na voljo so
v različnih dimenzijah, v različnih barvah in z različnimi načini odpiranja
(izvedba z elektronsko številčnico in na ključ).
Hotelski trezor Stark

Svetujemo vam, da v trezorjih ne hranite dalj časa predmetov večjih vrednosti.
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Večplastni trezorji Burg Wächter sodijo v višji cenovni in varnostni razred
in nudijo poleg visoke zaščite pred vlomi tudi protipožarno zaščito.
Na voljo so v dveh izvedbah:
* vgradni trezorji z možnostjo nastavitve globine na dvobradi ključ ali
elektronsko zaklepanje in
* pohištveni trezorji na dvobradi ključ ali zaklepanje z elektronsko ključavnico.
Poleg osnovne ponudbe trezorjev vam omogočamo tudi naročilo
trezorjev najvišjih varnostnih razredov, ki so primerni za podjetja in
specializirane uporabnike.

Vgradni trezor
WT 14 NS

VGRADNI TREZORJI
MODEL

Vgradni trezorji Burg Wächter so
raztegljivi po globini. To pomeni,
da jih lahko prilagodimo debelini
vgradne stene.

ZUNANJE DIMENZIJE (mm)

TEŽA (kg)

VERZIJA E
VERZIJA S (elektronska
(ključ)

številčnica)

višina

širina

globina

WT 14 N S

WT 14 N E

342

434

233 - 351

27.5

WT 16 N S

WT 16 N E

532

434

233 - 351

39.5

POHIŠTVENI TREZORJI

MODEL

Pohištveni
trezor MT 24 NS

Pohištveni trezor je zasidran v tla
ali v steno pohištvenih elementov.
Na voljo je v izvedbi z elektronsko
številčnico in na ključ.

TEŽA (kg)

VERZIJA S (elektronska
ključ

številčnica)

višina

širina

globina

H1S

H1E

335

435

380

37.0

MT 24 N S

MT 24 N E

340

430

390

43.0

MT 26 N S

MT 26 N E

530

430

390

60.0

MTD 34 S

MTD 34 E

380

500

440

85.0

MTD 35 S

MTD 35 E

470

500

440

100.0

MTD 36 E

625

500

440

125.0

MTD 46 E

437

500

440

155.0

MTD 36 S

Pohištveni
trezor H 1 E

ZUNANJE DIMENZIJE (mm)

VERZIJA E

MTD 38 S

MTD 38 E

958

500

440

175.0

MTD 48 E

1157

500

440

235.0

MODEL

ZUNANJE DIMENZIJE (mm)

OGNJEVARNI TREZORJI
Večplastni ognjevarni trezorji Burg
Wäechter imajo certifikat, ki potrjuje,
da se v primeru požara notranjost
trezorja vsaj eno uro ne segreje
na več kot 177 °C. Seveda poleg
protipožarne zaščite trezorji nudijo
tudi odlično protivlomno zaščito.

TEŽA (kg)

VERZIJA E
(elektronska

Ognjevarni trezor
P3E

številčnica)

višina

širina

globina

FP 2 E

320

442

350

MODEL

PISARNIŠKI TREZORJI

ZUNANJE DIMENZIJE (mm)

25

TEŽA (kg)

VERZIJA E
VERZIJA S (elektronska

Ognjevarni pisarniški trezorji
so namenjeni shranjevanju
občutljivih dokumentov.

protivlomna

14

vrata

-

varnostne

Pisarniški trezor
OD 124 E

garniture

-

cilindrični

vložki

-

zaščita

(ključ)

številčnica)

višina

širina

globina

OD 121 S
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ZA POPOLNO ZAŠČITO JE POTREBNO
ZAVAROVATI TUDI OKNA
Nepridipravi lahko vlomijo tudi skozi okna, zato je pomembno, da preprečimo vstop skoznje. Naši strokovnjaki
vam bodo svetovali izbiro najboljše rešitve za vaš dom ali poslovne prostore. Dodatno zavarovana okna poleg
protivlomne zaščite poskrbijo tudi za vašo varnost in varnost vaših najmlajših (padci in poškodbe).
Univerzalna zaščita
za vse dimenzije oken

PROTIVLOMNO JEKLENO OKENSKO
VAROVALO WIN PROTECT

 enostavna montaža
 že sestavljen sistem
za takojšnjo vgradnjo
(za naročila po meri)
 varno in elegantno.

Kljub še tako dobri zaščiti vhodnih vrat se
lahko zgodi, da si nepridipravi odločijo za
vlom skozi okno. Jekleno okensko varovalo
Win Protect onemogoča takšen način
nepooblaščenega vstopa.

Aluminijasti profili z jekleno
sredico omogočajo visoko
stopnjo varnosti.
Vsi vijaki so zaščiteni z
jekleno kroglo in jih ni
več možno odvijačiti.

Trdnost montaže in krate razdalje med sestavnimi elementi sistema pomenijo visoko
stopnjo varnosti in odvrnejo neželene goste
še preden se ti lotijo posla.

Maksimalna dolžina letve
med ojačitvami je 245 mm.

ZAŠČITA NAJMLAJŠIH PRED PADCEM - OKENSKA VAROVALA IN OKENSKA KLJUKA S
Okenska kljuka s ključavnico
Okenska varovala
KLJUČAVNICO
Okenska varovala in okenska kljuka s ključavnico so
namenjena predvsem preprečitvi nezaželenega
odpiranja oken od znotraj in od zunaj. Na ta način
boste poskrbeli za varnost najmlajših in jih zaščitili
pred usodnimi padci, obenem pa boste tudi bolje
zaščiteni pred vlomom.

VEČNAMENSKE VARNOSTNE FOLIJE
Učinkovita zaščita oken je možna tudi z varnostno folijo.
Varnostne folije so prozorne folije ojačane s kovinskimi oksidi.
Ob razbitju stekla folija zadrži delce stekla in tako upočasni
delo vlomilcev.
Poleg protivlomne zaščite je varnostna folija učinkovita tudi
pri poizkusih vandalizma in preprečevanju poškodb ob razbitju
stekla.Varnostne folije so primerne tako za opremo poslovnih
prostorov kot domov. Posebej primerne so za zaščito trgovin in
lokalov.
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DA SE BOSTE POČUTILI ŠE BOLJ VARNE ...
V naši ponudbi lahko najdete tudi varnostne izdelke, s katerimi boste dodatno zaščitili vhodna vrata. Izdelki
imajo različne funkcije in vsak na svojem področju prispevajo k večji varnosti. Na voljo so vam:
- prečne zapore za vhodna vrata
- varnostne verižice
- varovala proti dvigu vrat
- dodatne ključavnice
- kukala
- večtočkovne ključavnice in
- samozapirala

Prečne zapore za vhodna vrata

Ti izdelki so namenjeni predvsem uporabnikom, ki želijo dodatno zaščitit že nameščena
vhodna vrata. Za nasvet, kako doseči čimboljšo zaščito se obrnite na nas.
MONTAŽA IN SVETOVANJE 01 423 60 15
Varovala proti dvigu vrat

Varnostna verižica

Dodatne ključavnice
Kukala

Večtočkovne ključavnice

ANTIPANIC - IZHOD V SILI
V prostorih, kjer se zadržuje veliko ljudi, je potrebno poskrbeti tudi za varnost. V primeru, ko
pride do nepredvidenih dogodkov in morajo ljudje hitro zapustiti prostor, je ključno, da se
vrata odprejo hitro in omogočijo takojšen izhod.
Zato vam priporočamo, da na izhodna vrata in izhode v sili v
restavracijah, klubih, dvoranah, v trgovskih centrih in trgovinah ter
drugih javnih prostorih, namestite antipanic - izhod v sili ISEO,
ki lahko reši marsikatero življenje.
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BURG WÄCHTER ISEO
CORBIN MASTERLOCK

CILINDRIČNE OBEŠANKE
Standardne obešanke, od
velikosti 15 do 60 mm. Možnost
izdelave več obešank na isti
ključ ali sistem.

Obešanke z jeklenim oklepom
so odporne na udarce.
Možnost izdelave več obešank
na isti ključ ali sistem.

Nerjaveče - vodoodporne obešanke.
Možnost izdelave več obešank na isti ključ.

art. ALPHA 800

art. SCUDO

Obešanke s številčnico

ZAŠČITA ZA KOLESA IN MOTORJE

MASTERLOCK

art. Safety chain

art. MA 8122

art. U-lock

art. Street link

art. Street cuff

art. Python

art. Mini me

art. Kolesarska klučavnica
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ZA UPRAVLJAVCE IN VZDRŽEVALCE
VEČSTANOVANJSKIH ZGRADB:
Nudimo vam celotno storitev od nasveta pri nakupu, do montaže.
Pokrivamo vsa področja tehničnega varovanja objektov. Za vas imamo:

• protivlomna vrata

• trezorje

• cilindrične vložke

• požarne omarice

• izdelamo vam sisteme zaklepanja

• omarice za ključe

• avtomatska samozapirala

• izdelavo ključev

• ključavnice za kovinska in lesena vrata

• domofone

• večtočkovne ključavnice

• alarmne sisteme

• elektronske pristope

• video nadzore

Za vse izdelke vam nudimo tudi strokovno montažo.
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STE ŽE KDAJ OSTALI PRED STANOVANJEM
ALI AVTOMOBILOM BREZ KLJUČEV?
Situacija je bila zagotovo neprijetna, zaželeli ste si takojšnjo pomoč.
Na območju Ljubljane in okolice vam nudi 24 urni servis odpiranja
stanovanjskih vrat in odklepanja avtomobilov KLJUČAVNIČARSTVO - Matjaž Trapečar.

Če se znajdete v situaciji, ko potrebujete takojšnjo pomoč, pokličite GSM 041/ 623 214.
KLJUČAVNIČARSTVO Matjaž Trapečar s.p., Gradišče nad Pijavo gorico 40, 1291 Škoflijca, www.vlom-mt.si
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o podjetju ...

02/2008

SEDEŽ PODJETJA - PE TRGOVINA IN VELEPRODAJA

TRGOVINA: Setnikarjeva ul. 1, Ljubljana, tel. 01 423 60 15, odprto: 7:30 - 19., sobota 8. - 13.
RAZSTAVNI SALON: Setnikarjeva ul. 1, Ljubljana, odprto: 7:30 - 19., sobota zaprto
VELEPRODAJA: Setnikarjeva ul. 1, Ljubljana, telefon 01 423 00 90, telefaks 01 257 19 20
Delovni čas od ponedeljka do petka: 7:30 - 15:30
www.vovko.si, info@vovko.si

MALOPRODAJA - POSLOVNE ENOTE
PE CITY PARK: Šmartinska c. 152, Ljubljana, tel. 01 523 35 13
Odprto: 9. - 21., sobota 8. - 21., nedelja 9. - 15.

Varnostna trgovina
izdelava ključev

PE LEDINA: Kotnikova ul. 5, Ljubljana, tel. 01 433 62 22
Odprto: 7:30 - 15:30, sobota zaprto

Montaža, izdelava ključev
in sistemov, servis - trgovina

PE NAMA: Tomšičeva ul. 2, Ljubljana, tel. 01 425 83 00 int. 233
Odprto: 8:30 - 20., sobota 8. - 14.

Izdelava ključev
servis - trgovina

