


Jak zabezpečit větší byt 
Připravil jsem jen pro vás případovou studii, ve které najdete ukázku 
toho, jak elegantně a efektivně zabezpečit svůj třípokojový byt nebo 
kancelář.  

Je něco z toho váš případ? 

✓ Máte větší byt. 

✓ Lodžie, balkon, okno nad zemí. 

✓ Máte strach, že k vám někdo vleze. 

✓ V noci špatně spíte, jste neklidní. 

✓ Chcete se zase jednou dobře vyspat. 

Modelová situace: 
Máte čtyřpokojový byt, nebo klidně i menší byt, který byste měli rádi zabezpečený. Přece jen, kvalitní a klidný spánek 
nenahradí nic. Tak se na to podíváme. Tento model zabezpečení se hodí i pro kanceláře. 
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Ukázka zabezpečení bytu  3+1 v přízemí 
Zabezpečení bytu v přízemí je poněkud komplikovanější. Do bytu se může někdo vloupat i nízko položenými okny. 
Musíme proto zabezpečit i tuto přístupovou cestu, a to tak, že do pokojů se dají detektory pohybu. Ty jsou schopny 
spolehlivě uhlídat všechna okna. Hlavní vchod zajisNme magnePckým kontaktem. Tím chráníme přístupovou cestu 
z chodby. Všechny komponenty zabezpečovacího systému jsou rozmístěny tak, aby hlídaly co největší část bytu, a 
zároveň jejich propojení nebylo zbytečně komplikované. 
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Specifikace: Jedná se o byt s možnosN vniku okny, nebo balkonem. Takový byt má většinou okna níže než tři metry, 
stejně tak může jít také o balkon nebo nějaký přístřešek. Do bytu se může zloděj dostat přes hromosvod, okap nebo 
mříže. (Jste-li pod střechou, může se k vám naopak dostat ze střechy.) 

MožnosH vniknuI: Nízko položeným oknem nebo vyšplháním na balkon po hromosvodu, okapu či mřížích. Nebo 
sešplháním ze střechy. 

Co zabezpečit: Zabezpečují se vchodové dveře a místnosP s cennými věcmi.  

Červená šipka ukazuje směr vniknuN přístupová cesta 

M – magnePcký kontakt detektor otevření 

K – klávesnice systému  

P – detektor pohybu  

U – ústředna: mozek zabezpečovacího systému 

Jsem tu pro vás, pokud byste chtěli začít řešit zabezpečení svého bytu nebo domu. Rád s vámi všechno proberu a 
společně najdeme cestu, jak zabezpečit vás samotné i váš majetek. 

Zavolejte mi na číslo 603 366 336, nebo se potkáme na e-mailu: kucharik@altezagroup.cz.


