
WERTHEIM  [ 23 ]

 [ Montáž stenových trezorov ]

Stenový trezor sa má namontovať tak, aby bol zo všetkých strán obklopený minimálne 10 cm hrubou 
vrstvou betónu. Potrebná hrúbka betónovej vrstvy sa dá znížiť v smere hĺbky trezoru pokiaľ je trezor 
vybavený pancierovou doskou na zadnej stene. Uvedená hĺbka otvoru v stene sa teda týka minimálnej 
hrúbky steny.

 Minimálne rozmery otvoru v stene

Model s RWA* bez RWA*
AMS0400 61 x 71 x 39 61 x 71 x 48
AMS0401 61 x 71 x 24 61 x 71 x 33
AMS0600 79 x 71 x 39 79 x 71 x 48
AMS0601 79 x 71 x 24 79 x 71 x 33
AMS0800 97 x 71 x 39 97 x 71 x 48
AMS0801 97 x 71 x 24 97 x 71 x 33
AMS1000 115 x 71 x 39 115 x 71 x 48
AMS1001 115 x 71 x 24 115 x 71 x 33

 RWA = zadná stena z pancieru – výška x šírka x hĺbka (cm)

Stenový trezor so zadnou stenou z pancieru Stenový trezor bez zadnej pancierovej steny

Trezor namontujte do steny tak, aby bol v strede montážneho otvoru. Ubezpečte sa, že medzi 
stenami trezoru a stenou je minimálne 10 cm priestor.

 Prosím, zvážte:

n smer otvárania dverí

n predná strana sa musí namontovať tak, aby lícovala s povrchom steny, ktorá je okolo trezoru

n horizontálne a vertikálne umiestnenie stenového trezoru – otvorené dvere sa nesmú hýbať svojou 
vlastnou váhou, no nesmú pri zatváraní poškrabať rám – jednoduchá obsluha zamykacieho me-
chanizmu

n polica sa má namontovať a zakliniť do stredu, aby ste predišli stlačeniu stien trezoru dovnútra          
v dôsledku tlaku betónu

n prednú stranu trezoru chráňte plastovou fóliou

n debnenie urobte tak, aby predná strana trezoru lícovala s betónovou výplňou – na vrchu debnenia 
nechajte otvor

 Príprava betónu C30/37 (B400)

Pokyny:

2 diely umytého štrku s veľkosťou 0-12 mm

1 diel cement, napr. CEN II 42, R (PZ 375)

Podľa potreby pridávajte vodu až kým nemáte mäkkú zmes betónu. Betón so správnou viskozitou má 
pri nalievaní pomaly tiecť. 

Spracovanie:

Zmiešajte štrk a suchý cement v miešačke. Pridávajte vodu až kým nemáte požadovanú konzistenciu 
zmesi. Miešajte približne 3 minúty.

 Výplň

Nalievajte betón cez pripravený otvor na nalievanie. Pobúchajte po debnení kladivom, aby v ňom 
nezostali vzduchové bubliny. Počkajte minimálne 48 hodín a až potom odstráňte debnenie.

Očistite trezor od zvyškov betónu. Nechajte otvorené dvere, aby trezor vyschol.

Ochrana pred poškodením:

Ak je miesto montáže na nestráženom stavenisku, dvere trezoru sa dajú odmontovať a uložiť na 
bezpečnom mieste. Ak chcete dvere odmontovať,  otvorte ich na 90 stupňov a uvoľnite dve skrutky 
na pántoch dverí. Vysuňte malú kovovú platničku smerom nadol (ochrana dvíhania). Potom zdvihnite 
dvere približne o 10 mm a potiahnite ich smerom dopredu, von z rámu.

POZOR! Dvere tvoria približne 80 % celkovej hmotnosti trezoru.

Keď betón vyschne, namontujte dvere trezoru. Zatlačte malú ochrannú platničku smerom nahor a 
tesne ju priskrutkujte. Ak je to potrebné, naolejujte pánty dverí niekoľkými kvapkami oleja na bicikle.

 Tipy

n zvoľte si v akej výške trezor namontujete podľa toho v akej výške sa vám bude najlepšie obsluhovať 
systém uzamykania

n počas montáže musí byť dostatočná izolácia vo vonkajších stenách, aby sa predišlo kondenzácii 
vody

n steny komína nie sú vhodné na montáž trezoru

n priestor pod schodmi má často dostatočnú hrúbku stien, teda je vhodné miesto na montáž trezoru

n odporúčanie: na miestach kde sú steny vystužené má byť z každej strany trezoru 20 cm hrubá 
vrstva betónu C30/37 (B400)

n stenové trezory sú veľmi ťažké – pri otváraní nenamontovaného stenového trezoru hrozí, že sa 
trezor prevráti


