[ Predpisy a tipy ]

[ Preprava ]

Pri kúpe trezoru treba zvážiť niekoľko dôležitých skutočností. Tu je niekoľko cenných tipov:

Pri preprave a montáži trezoru je dôležité zodpovedať si nasledovné otázky:
Preprava mimo budovu

V zásade treba zvážiť čo by ste chceli do svojho trezoru uložiť. Cennosti ako napríklad peniaze, šperky,
foto- alebo videoprístroje, vkladné knižky, akcie, dokumenty, údaje, atď. sú často nenahraditeľné
a mali by byť uložené v certifikovaných a poistených trezoroch.
Rad produktov spoločnosti Wertheim ponúka trezor pre každú potrebu. Pri vyberaní trezoru nezabudnite na to, že v budúcnosti možno budete chcieť väčší úložný priestor.
[ Miesto uloženia trezoru ]
Pre svoj trezor vyberte miesto, ktoré je podľa možností mimo dohľad. Dávajte pozor na okolité podmienky, ako napríklad teplotu, vlhkosť vzduchu a nosnosť podlahy. Ak inštalujete trezor do nábytku,
ubezpečte sa, že nábytok jeho hmotnosť unesie a je že možné trezor profesionálne ukotviť cez zadnú
stenu alebo podlahu.

Je vstup do budovy na prízemí alebo k nemu vedú schody?
Koľko je schodov? Dá sa použiť rampa?
Je k dispozícii parkovisko?
Je k dispozícii nakladacia rampa?
Je k dispozícii vysokozdvižný vozík?
Aká je najvýhodnejšia trasa dodávky?
Preprava v rámci budovy
Má sa trezor namontovať na prízemí / v pivnici / na hornom poschodí?
Je k dispozícii výťah s dostatočnými rozmermi a nosnosťou?
Sú vnútorné šírky a výšky dverí dostatočné?
Je treba trezor prepravovať schodmi? Ak áno, koľko schodov tam je; sú dosť široké?
Aký je typ schodišťa, z akého je materiálu? (betón, drevo, koberec, PVC, mramor / kameň)
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Pri samostatne stojacich trezoroch s minimálnou výškou ich môžete položiť na certifikovaný podstavec, aby vám prístup k trezoru lepšie vyhovoval.
Stenové trezory:

šírka schodov

[ Ukotvenie ]

Obr.: č. 1: rovné schody bez zábradlia
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Aby sa zaručilo správne ukotvenie, odporúčame, aby ste si na montáž trezoru objednali vyškolený
personál.

Obr.: č. 3: schody otočené o 90 stupňov
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Pri ukotvení do podlahy (najlepšie do nosnej betónovej podlahy – podlahové ukotvenie nie je
dostatočné pri kamennej alebo hlinenej podlahe) sa ubezpečte, že pod vybraným miestom ani za ním
nie sú žiadne potrubia ani elektrické vedenie.
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Obr.: č. 2: rovné schody so zábradlím
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Na všetky certifikované trezory vážiace menej než 1 000 kg sa musí dať namontovať kotviace zariadenie podľa EN1143-1. Spoločnosť Wertheim pripravuje všetky trezory na ukotvenie do podlahy. Trezory
v triede I. až III. (okrem typu CWS) majú dodatočné, alternatívne ukotvenie v zadnej stene. Certifikované trezory vážiace menej než 1 000 kg sa dodávajú vátane kotviaceho materiálu.
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Stenové trezory musia byť umiestnené na miestach kde je dostatočne hrubá stena, ako napríklad
priestor pod schodišťom. Steny s krbom nie sú vhodné na montáž trezoru (pozri aj pokyny týkajúce sa
montáže, str. 23). Môžete si vybrať v akej výške sa trezor namontuje, aby ste mali pri obsluhe systému
uzamykania maximálne pohodlie.

Obr.: č. 4: točité schody otočené
o 180 stupňov
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[ Rozmery trezoru ]
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Obr.: č. 5: schody otočené o 90 stupňov
s odpočívadlom

Obr.: č. 6: schody otočené o 180 stupňov
s odpočívadlom

Miesto kam sa trezor namontuje
Je nosnosť prepravnej trasy a miesta kam sa trezor namontuje dostatočná, aby uniesla hmotnosť
trezoru?
Je na danom mieste dostatočne veľká železobetónová podlaha (alebo stena), ktorá unesie trezory
vážiace do 1 000 kg?
Nie je v podlahe na mieste montáže elektrické vedenie alebo podlahové kúrenie?
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