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„Bez bezpečnosti 
není svoboda.“ ALEXANDER VON HUMBOLDT

Žít v pohodlí a bezpečí. To je základní potřeba a 
přání každého člověka pro sebe a jeho rodinu. 
Od roku 1920 je svět díky firmě  BURG-WÄCHTER 
o trochu bezpečnější. Den za dnem pracujeme na 
výrobě vhodných produktů a řešení pro každodenní 
život lidí. 

Náš příběh se začal odvíjet roku 1920 v malé zámeč-
nické a kovářské dílně ve Volmarsteinu (část města 
Wetter). Od té doby se firma  BURG-WÄCHTER stala 
mezinárodně uznávanou značkou v oblasti bezpeč-
nosti. A v inovacích stále pokračujeme. Příkladem 
je nový balíkový box eBoxx EASY+ nebo náš nový 
inteligentní poplachový systém BURGsmart PROTECT, 
k němuž lze přistupovat po síti odkudkoliv na světě.

To, že nás již tak dlouho považujete za svého spo-
lehlivého partnera, nás naplňuje hrdostí a vděčností. 
Zároveň to vnímáme jako velký závazek a motivaci, 
abychom i do budoucna pracovali cíleně a inovativně. 
Pro ještě větší bezpečnost v životě lidí. Celý tým spo-
lečnosti  BURG-WÄCHTER vám přeje hodně pohody 
při listování naším novým katalogem! Jsme si jisti, že 
na následujících stránkách naleznete inspiraci pro vý-
běr sortimentu, který splní vaše individuální potřeby!
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 BURG-WÄCHTER:  

Tradice se snoubí s inovací

Historie společnosti  BURG-WÄCHTER

OD MECHANICKÉHO ZÁMKU AŽ PO ELEKTRONICKÝ ZAMYKACÍ SYSTÉM:  
FIRMA  BURG-WÄCHTER ZAJIŠŤUJE BEZPEČNOST LIDÍ JIŽ VÍCE NEŽ 100 LET.

Filigránské umění: U mnoha našich výrobků je stále ještě žádaná 
ruční práce. Naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci se s obratností 
a jemností starají, aby všechno fungovalo tak, jak má.

Přesné: Používáme nejmodernější stroje, které provádějí důležité 
pracovní operace s maximální přesností. Zde se vysekávají díly vysoce 
kvalitních dopisních schránek z nerezové oceli.  

Masivní: Od těžkých nástrojů pro výrobu našich trezorů odlétávají jiskry. 
A pořádně těžké: Naše nejtěžší trezory váží až jednu a půl tuny – tedy více než VW Golf.

Motivace: Vyrábíme produkty pro lidi, aby byl jejich každodenní život 
o něco bezpečnější. To nás motivuje – den za dnem!

Inovace: V mnoha oblastech se vydáváme novými cestami. Pomáháme 
např. našim specializovaným obchodním partnerům s 3D vizualizacemi 
a 360stupňovými pohledy při přestavbě jejich obchodu.

Ve Volmarsteinu, části města Wetter, hlav-
ním sídle společnosti  BURG-WÄCHTER, se již 
v roce 1750 věnovali zruční řemeslníci zámeč-
nické práci pod ochranou hradu Volmarstein. 
 Tento hrad je nezaměnitelným znakem společnosti 
  BURG-WÄCHTER a symbolizuje kvalitu, bezpečnost 
a inovace „Made in Germany“. Již od roku 1920 
vyrábějí naši lidé produkty pro lidi. Máme přitom 
vždy na paměti, že téma bezpečnosti je pro každého 
z nás něco zcela osobního a že každý má své indivi-
duální požadavky. Tyto požadavky bychom rádi splnili 
s důrazem na maximální kvalitu. 

To, že mnoho věcí činíme správně, dokazuje trh. 
Například jsme opakovaně získali různá oceně-
ní. Na podzim 2020 jsme byli nadací „Stiftung 
 Warentest“ prohlášeni za vítěze testů v katego-
rii zabezpečení dveří a oken. Naše dveřní zámky 
 secuENTRY easy zase získaly ocenění PLUS X Award 
jako „ Nejlepší produkt roku 2020“. V roce 2021 
jsme navíc získali cenu PLUS X Award „Nejvyšší 
spokojenost zákazníků“ za naše dopisní schrán-
ky. Všechna tato vyznamenání nás motivují v naší 
 každodenní práci. 
I v budoucnu budeme společně dále pokračovat 
v přechodu od mechanického zámku ke komplexní-
mu zamykacímu systému a od jednoduché zástrče na 
aplikací řízený Smart Home. Pro bezpečnější a poho-
dlnější život lidí!



08

05

06

07

BURG-WÄCHTER    Katalog produktů 2022/23 Katalog produktů 2022/23    BURG-WÄCHTER

76 Úvod    Naše pobočky Naše pobočky    Úvod 

Naše pobočky

 BURG-WÄCHTER na mezinárodní úrovni

OD SVÉHO ZALOŽENÍ V ROCE 1920 SPOLEČNOST  BURG-WÄCHTER NEPŘETRŽITĚ ROSTLA. 
ZDE VIDÍTE, KDE VYVÍJÍME A VYRÁBÍME NAŠE PRODUKTY.
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Kvalita „Made in Germany“ je a zůstává krédem společ-
nosti  BURG-WÄCHTER. Neboť v Německu se nachází ne-
jen sídlo naší firmy, ale také náš největší výrobní závod.

WETTER-VOLMARSTEIN je od roku 1920 sídlem 
společnosti  BURG-WÄCHTER. Zde také samozřejmě 
i po 100 letech stále ještě probíhá výroba.

BRADFORD je sídlem naší dceřiné firmy   
BURG-WÄCHTER UK pro oblast Velké Británie.

MEINERZHAGEN-VALBERT poskytuje přístřeší naší 
největší výrobě, našemu oddělení výzkumu a vývo-
je a našemu školicímu centru a centrálnímu skladu.

PONT-SUR-SAMBRE na severozápadě Francie je do-
movem naší dceřiné firmy  BURG-WÄCHTER France.

MEINERZHAGEN-VALBERT je také sídlem společnos-
ti BURG-GUARD GmbH, naší dceřiné firmy, která se 
soustřeďuje na profesionální kamerové systémy.

ARAD v západním Rumunsku je stanovištěm naší 
dceřiné firmy Securo. Vedle výroby se v Aradu 
provádějí navíc také montážní práce.

WISMAR je výrobním stanovištěm naší dceřiné 
společnosti SECU Sicherheitsprodukte GmbH.

Na velkých evropských trzích zastupují společnost 
 BURG-WÄCHTER její vlastní dceřiné firmy. Kromě toho 
existuje další výrobní závod.

EVROPA ASIENĚMECKO

01 05 NANKING na východě Číny je sídlem naší dceřiné 
společnosti Nanjing Burg Wachter Co., Ltd. 
V Nankingu se nachází výrobní závod.

Stejně jako celá řada dalších firem je i společnost 
  BURG-WÄCHTER aktivní v Číně. V Nankingu se vyrábějí 
různé produkty z našeho programu.
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Z Wetteru do celého světa: Srdce firmy 
  BURG-WÄCHTER stále ještě bije v malém měs-
tečku Wetter v jižním Vestfálsku. I po 100 letech 
od svého založení vyrábí společnost  BURG-WÄCHTER 
v hlavním závodě ve Valbertu (část města Meinerzh-
agen) v Německu. Naše působení v Německu chceme 
i nadále trvale posilovat.
 

Také mimo Německa přebíráme odpovědnost a pro-
sazujeme dobré pracovní podmínky a spravedlivé 
mzdy. Vlastní pobočky jsme vybudovali ve Francii, 
Anglii, Rumunsku a Číně.
 

Pro naše pracovnice a pracovníky je kompetentnost 
a pocit odpovědnosti samozřejmostí. To vše tvoří pev-
ný základ našich kvalitních výrobků.
Jako rodinný podnik vedený již čtvrtou generací nás 
spojují zejména křesťanské hodnoty. Své vědomosti 
a zkušenosti si předáváme z generace na generaci. 
Toto know-how, budované po celá desetiletí, je zá-
kladem našich výrobků a je důvodem, proč lidé na 
celém světě značce  BURG-WÄCHTER věří.

02
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Inovace firmy  BURG-WÄCHTER

Ať už jde o bydlení, nebo o koníčky: Den za 
dnem pracujeme na tom, aby byl život lidí po-
hodlnější a bezpečnější. Přesně na tyto cíle se 
zaměřují naši vývojáři. Například jsme v minulých 
měsících uvedli na trh celou řadu produktů, které 
tyto požadavky přesně splňují a odpovídají aktuálním 
přáním našich zákaznic a zákazníků.
Například náš nový balíkový box Eboxx EASY+. Díky 
němu můžete přijímat balíčky kdykoliv, i když nejste 

doma. Vysokou míru bezpečnosti zajišťuje náš nový 
skládací zámek. Ten se optimálně hodí pro zabezpe-
čení elektrokol a drahých modelů. Úplnou novinkou 
je navíc systém secuENTRY Home, který představuje 
moderní a přesto cenově výhodné základní modely 
elektroniky pro zamykání dveří.

Chytré novinky zvyšují  
pohodlí a kvalitu života
DÍKY NAŠIM NEÚNAVNÝM VÝVOJÁŘŮM JSME V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH PŘEDSTAVILI 
CELOU ŘADU NOVÝCH PRODUKTŮ. PŘEHLED NEJŽHAVĚJŠÍCH NOVINEK:

790 90 Black 

Extra silné zabezpečení 
dvoukolových vozidel

Absolutní ochrana pro jízdní kola, elektrokola nebo ko-

loběžky: Maximální ochranu zajišťují u skládacího zámku 

790 90 Black tvrzené 8,5 mm silné ocelové prvky. 

Speciální konstrukce současně nabízí pouze minimální 

plochu pro přiložení destruktivních nástrojů. Díky délce 

90  centimetrů můžete své dvoukolové vozidlo bez pro-

blému zamknout k pevně uchycenému  předmětu.

• Prvky z tvrzené oceli, potažené plastem

• Včetně držáku na rám kola 

• Celková délka 90 cm

• Včetně 2 klíčů

secuENTRY Home 

Základní model s odemykáním  
pomocí aplikace

Nový přírůstek k naší řadě secuENTRY se optimálně hodí 

pro soukromé použití. Elektronický dveřní zámek 

secuENTRY Home s nejmodernější technologií Bluetooth 

5.2 lze pohodlně odemknout prostřednictvím bezplatné 

aplikace secuENTRY KeyApp. Kdo chce své dveře 

otevírat také pomocí PIN kódu, ten se může rozhodnout 

pro novou klávesnici secuENTRY s vylepšenou technikou, 

v kompaktní velikosti a moderního vzhledu. Zámek 

ukládá 1 kód a 5 aktivních čipů nebo chytrých telefonů.

• Cenově výhodný základní 

model pro až šest 

uživatelů

• Odemykání 

prostřednictvím aplikace, 

kódu a aktivního čipu

• Bezpečný přenos přes 

Bluetooth 5.2

Scan & Lock 610 53 

Visací zámek ovládaný otiskem prstu 

Ať už ve sklepě, nebo ve fitness centru:

Často potřebujeme visací zámek – a často také 

zapomeneme na klíč. Nový zámek Scan & Lock 

odemknete úplně jednoduše otiskem prstu. 

• Třmen z tvrzené oceli

• Lze uložit až deset otisků prstu

• Odolný vůči povětrnostním vlivům,  

stupeň krytí IP65

• Vč. nabíjecího kabelu a 2 nouzových klíčů

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.
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Seattle 848
Po celé ploše pozinkovaná, 
s kvalitní povrchovou 
úpravou

• K dodání ve dvou 

barvách: 

• bílá a antracitová

• Se zarážkou otvírání

• Vhoz ve formátu DIN C4

Seattle 3848 Ni
S transparentním  
ochranným lakem

• S integrovaným boxem  

na noviny

• Ocelová schránka s kvalitním 

povrchem

• Vhoz ve formátu DIN C4

Seattle 6848 B+S

• S integrovaným boxem  

na noviny

• Kvalitní ocelová schránka, 

matný černý povrch

• Nerezové dveře a klapka 

s transparentním ochranným 

lakem

• Vhoz ve formátu DIN C4

Balíkový box  
eBoxx EASY+

Praktické:

• Přijímejte balíčky, i když nejste 

doma. Kdykoliv. Bezpečně. 

Bezkontaktně.

• Pro všechny balíkové služby, dodáv-

ky ze supermarketů, lékáren atd.

• Více zásilek od různých balíkových 

služeb můžete přijímat díky indivi-

duálnímu kódu pro otevření.

• Možnost montáže na stěnu, na 

podlahu, na stojan nebo na zařízení 

(zapotřebí je Universal 150 eBoxx Ni 

nebo sloupky a traverza Terzo)

• Pohodlné ovládání prostřednictvím 

aplikace secuENTRY Key-App. 

Přidělování kódů provozovatelům 

dodávkových služeb, kontrola stavu 

baterie, kontrola, zda byl balíček 

uložen (pro iOS a Android)

E 635 ANTE 635 W GV 645 ANTGV 645 W

• Další informace na s. 214 f

BURGsmart PROTECT 

Nový chytrý poplachový systém

Ochrana vlastních čtyř stěn ještě nikdy nebyla jednoduš-

ší: Všechny komponenty nového poplachového systému 

BURGsmart PROTECT jsou totiž ihned připravené 

k použití. Prostřednictvím aplikace secuENTRY KeyApp 

jsou poplašná siréna, detektory pohybu a kontaktní čidla 

a všechny ostatní komponenty registrovány přímo do 

domácí sítě WLAN. Řídicí jednotka tak už není zapotře-

bí. Výhoda: Bez ohledu na to, kde na světě se právě 

nacházíte, můžete svůj poplachový systém kontrolovat 

prostřednictvím aplikace.

• Poplachový systém s kontaktními čidly a detektory 

pohybu, poplašnou sirénou, detektorem úniku vody 

a WLAN zásuvkou

• Snadná instalace, přístup odkudkoliv

Smart
Cloud

Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.Galerie produktů: Vyobrazené příslušenství / vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky.

Motion 2012 Noise 2162 Plug 2142 Water 2062 Contact 2032

secuENTRY 
KeyApp

Seattle 3848 Ni Seattle 6848 B+SSeattle 848 W

Seattle 848 ANT
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by BURG-WÄCHTER
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MEMBER

DIN EN 
16247-1

ENERGY AUDIT

ÚROVEŇ ODOL-
NOSTI

OCHRANA PROTI 

POŽÁRU DLE 
EN 15659

OCHRANA PROTI 

POŽÁRU DLE 
EN 15659

OCHRANA PROTI 

POŽÁRU DLE 
EN 1047-1

Velký přehled

 BURG-WÄCHTER: Certifikáty, ocenění, pečeti, partnerství... PRODUKTY OD SPOLEČNOSTI  BURG-WÄCHTER JSOU PODROBOVÁNY ČETNÝM 
ZKOUŠKÁM. LOGA TESTUJÍCÍCH ORGANIZACÍ JSME DOPLNILI O VYSVĚTLENÍ 
A PŘEHLEDNĚ JSME SESTAVILI NAŠE DALŠÍ AKTIVITY.

Německý Svaz majetkových po-
jišťoven (VdS) testuje a certifikuje 
produkty z našeho sortimentu tre-
zorů a zabezpečení oken. Certifikaci 
dokládá pečeť kvality VdS.

Neutrální společnost European 
Certification Body GmbH (ECB) 
vystavuje certifikáty pro výrobky 
bezpečnostního oboru, např. pro díly 
našeho sortimentu trezorů a zabez-
pečení oken.

Norma EN 1143-1 upravuje poža-
davky na ochranu proti vloupání 
u trezorů. Rozlišuje přitom různé 
stupně odolnosti.

Norma DIN 18104-1 upravuje 
požadavky na výrobky pro do-
datečné vybavení bránící vlou-
pání. Mnoho našich výrobků pro 
zabezpečení dveří a oken tuto 
 normu splňuje.

Organizace Istituto Giordano tes-
tuje a certifikuje průmyslové vý-
robky od roku 1959. Zkouškám 
zde byly podrobeny také trezory 
od společnosti  BURG-WÄCHTER.

Společnost  BURG-WÄCHTER je čle-
nem Svazu německých výrobců 
strojů a zařízení (VDMA), největší-
ho průmyslového svazu v Evropě 
s cca 3 200 členy.

Norma EN 13724 upravuje poža-
davky dopisních schránek ohledně 
jejich velikosti, rozměrů vhozu, 
odolnosti vůči vlivům počasí a kla-
sifikuje ochranu proti násilnému 
vniknutí a korozi.

Bezpečnostní stupeň S2 podle 
ECB•S potvrzuje u trezorů testo-
vanou ochranu proti vloupání. 
Bezpečnostní požadavky jsou pro-
věřeny podle normy EN 14450. 

ISO 9001 je celosvětově uznávaný 
standard pro systémy řízení kvali-
ty. Systém řízení kvality firmy 
 BURG-WÄCHTER je certifikován 
podle tohoto standardu.

 BURG-WÄCHTER UK je členem 
British Safe & Vault, Svazu 
britských výrobců trezorů.

Jako neziskový profesní svaz 
certifikuje a doporučuje Master 
 Locksmiths Association (MLA) 
britské zámečníky.

Secured by Design se zaměřuje na 
prevenci kriminality v bytech 
a obchodních prostorách. Vyžadu-
je používání bezpečnostních no-
rem pro příslušné výrobky.

Sold Secure je organizace zaměře-
ná na snižování rizika kriminality 
prostřednictvím hodnocení a certi-
fikace bezpečnostních produktů 
na základě manuálních testů násil-
ných zásahů.

Nezávislé grémium odborníků na 
kontrolu rizika, které radí brit-
ským pojišťovnám ve všech aspek-
tech ochrany osob a vlastnictví 
před pojistitelnými riziky.

Společnost  BURG-WÄCHTER 
úspěšně absolvovala audit SME-
TA-4-Pillar pro pracovní podmínky, 
zdraví a bezpečnost, životní pro-
středí a etiku podniku.

Národní organizace pro normali-
zaci ve Velké Británii Organizace 
British Standards Institute (BSI) 
vytváří technické normy a certifi-
kace pro výrobky a služby.

Společnost  BURG-WÄCHTER do-
kládá energeticky účinná opatření 
v rámci periodicky probíhajících 
energetických auditů podle normy 
DIN EN 16247-1.

Dopisní schránky a balíkové boxy 
získaly ocenění PLUS X Award 
v kategorii „Nejvyšší spokojenost 
zákazníků 2021“.

Portál pro středně velké firmy 
„Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) 
zvolil mimo jiné společnost 
 BURG-WÄCHTER Inovátorem 
roku 2017.

„iF Product Design Award“ 
oceňuje vynikající produkty, tak 
jako v roce 2012 dopisní schránku 
Quadus od firmy  BURG-WÄCHTER.

Podpora mladých nástupců je pro 
nás srdeční záležitostí. Proto náš 
Trackteam již více než 20 let pod-
poruje mladé lehké atlety.

 BURG-WÄCHTER UK podporuje 
akce „Let‘s Ride“ ve spolupráci 
s britským svazem British Cycling.

Kvalita „Made in Germany“: 
 BURG-WÄCHTER vyrábí velké díly 
ze svého sortimentu v Německu 
a vyvíjí svoje produkty převážně 
v Německu.

Norma EN 1047-1 upravuje zkouš-
ku trezorů ohledně požární odol-
nosti včetně testů pádu. S 60P za-
ručuje protipožární ochranu 
minimálně 60 minut pro papír. 

Norma EN 15659 upravuje zkouš-
ku požární odolnosti trezorů. 
LFS 60 zaručuje ochranu minimál-
ně 60 minut pro papír.

Norma EN 15659 upravuje zkouš-
ku požární odolnosti trezorů. 
LFS 30 zaručuje ochranu minimál-
ně 30 minut pro papír.

Prostřednictvím iniciativy „K-Einbruch“ posiluje policie vlastní odpo-
vědnost lidí za prevenci vloupání, aby se počet kriminálních případů 
vloupání dále snižoval. Společnost  BURG-WÄCHTER je již roky prémi-
ovým partnerem iniciativy „K-Einbruch“. Každé vloupání znamená až 
příliš mnoho škod! 

Jako partner pro prevenci podpo-
ruje společnost  BURG-WÄCHTER 
odbory policie v iniciativě „Polizei 
Dein Partner“.

Výborně! Série secuENTRY značky  BURG-WÄCHTER získala 
ocenění PLUS X AWARD za „Nejlepší produkt“. Kromě toho 
byla tato řada („Quality Made in Germany“) oceněna i pečetí 
kvality v kategoriích design, inovace, vysoká kvalita, uživa-
telský komfort a funkčnost.
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Zámky a závory

Elektronické přístupové systémy

Pokladny a skříňky na klíče

Trezory a skříně na zbraně

Smart Home

Kamerové systémy

Dopisní schránky

Zabezpečení oken a dveří, dveřní příslušenství


