
Varianty řešení:
• trezory se základní bezpečností
• protipožární trezory
• vysoce odolné certifikované trezory
• kancelářské trezory
• hotelové trezory
• zbraňové trezory

Trezory BURG
WÄCHTER
Trezory a sejfy pro bezpečné uložení cenností a jejich   
ochranu před odcizením, zneužitím, poškozením či 
požárem jsou nezbytným vybavením pro domácnosti, 
kanceláře i firemní provozy. 

Detailní popis řešení: 

Trezory a sejfy jsou určeny pro úschovu předmětů, u kterých je potřeba zabránit přístupu 

neoprávněným osobám a chránit je před krádeží, neoprávněným použitím nebo poškozením. 

Peníze, zvláště větší objem hotovosti, ceniny, veškeré důležité papírové dokumenty  

i dokumenty a další soubory na elektronických médiích, drahé šperky, hodinky a jiné 

cennosti, ale například také důležité klíče je nutné ukládat do bezpečného trezoru, 

který je spolehlivě ochrání jak před rizikem vloupání, tak i před poškozením v případě požáru.

Nabízíme řadu trezorů různých úrovní bezpečnosti od německého výrobce BURG-WÄCHTER, 

od cenově dostupných sejfů až po vysoce odolné trezory s certifikací bezpečnostní třídy 

a nebo protipožární odolnosti. Speciálními kategoriemi, které v nabídce najdete, jsou  

kancelářské trezory, skříně na zbraně a trezory pro hotelové hosty.

U většiny trezorů lze volit mezi zamykáním na mechanický trezorový klíč a elektronickým 

zámkem na kód a nebo kód a otisk prstu, což je moderní a vysoce bezpečné řešení.  

U trezorů nejvyšších tříd je možné kombinovat více zámků (i různého typu). Trezory lze 

rozdělit na samostatně stojící, nábytkové (montované do skříní, pracovních stolů apod.) 

a stěnové (určené k zazdění do zdi, případně podlahy). 



Trezory se základní bezpečností jsou určeny pro uložení cenností menší hodnoty. Tyto trezory, 

často také označované jako sejfy, nemají certifikaci bezpečnostní třídy. Protože nemusejí projít 

tak náročnou kontrolou a testováním jako certifikované trezory s bezpečnostní třídou, vyznačují 

se příznivější cenou. Jsou vhodné zejména pro použití v domácnostech i v kancelářích, pro úschovu 

méně citlivých dokumentů. Do této kategorie spadají trezory řady PointSafe, HomeSafe a CityLine.

Ekonomickou variantu představují trezory PointSafe s odemykáním na klíč, kód nebo kód a otisk 

prstu, v řadě velikostí včetně provedení na uložení notebooku. Dostupné jsou jako nábytkové 

trezory a nebo jako trezory k zazdění.

O něco vyšší ochranu poskytuje domácí trezor HomeSafe, který odpovídá 

požadavkům na bezpečnostní třídu B, je vybaven také protipožární vrstvou 

a je dodáván ve variantách na klíč nebo na kód. Alternativou k němu je trezor 

CityLine s podobnými vlastnostmi a vybavený modernějšími variantami zámků.

Protipožární trezor FP má ze všech stran masivní tepelně-izolační výplň a navíc speciální 

protipožární vrstvu. Výsledkem je tak velmi vysoká ochrana před ohněm a žárem – minimálně 

1 hodina pro papír při okolní teplotě až 1000 °C. Trezor je ideální pro úschovu důležitých 

dokladů a citlivých dokumentů.

Pro krátkodobější ochranu před požárem lze využít samozřejmě i výše uvedené trezory 

HomeSafe a CityLine s protipožární vrstvou. Vysokou protipožární ochranu nabízejí také 

vysoce odolné trezory s protipožární certifikací – viz dále.
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K vysoce odolným trezorům se řadí trezory s certifikací bezpečnostní třídy dle norem EN 14450 

(bezpečnostní třída S1 a S2) nebo EN 1143-1 (bezpečnostní třída 0 až 5). Certifikace je zárukou 

kvality a odolnosti trezoru – čím vyšší bezpečnostní třída, tím vyšší odolnost proti vloupání. 

Standardem u vysoce odolných trezorů jsou také zámky s bezpečnostní certifikací, a to jak me-

chanické, tak elektronické. Řada z těchto trezorů má taktéž certifikovanou odolnost proti požá-

ru. Ohnivzdorné trezory jsou certifikovány dle normy EN 15659. Do této kategorie patří trezory 

z řad DualSafe, Magno, Karat, Diplomat a Royal, vhodné do domácnosti i pro komerční sféru.

DualSafe má certifikaci bezpečnostní třídy S2 a požární odolnosti 30 minut, s odemykáním 

na klíč nebo na kód a otisk prstu. Jde o velmi oblíbený trezor díky výbornému poměru kvality 

a ceny. Trezor Magno je určený pro bezpečnou úschovu cenností nebo až pěti krátkých zbraní. 

Bezpečnostní třída 0 zaručuje vysokou ochranu před vloupáním. Trezor je dostupný v provede-

ní na klíč nebo s odemykáním na kód.

Vyšší třídu v této kategorii představují trezory Karat a Diplomat. Karat je elegantní 

a vysoce bezpečný trezor. Má odolné tělo s ochranou proti řezání plamenem, vrtání, 

proražení i před žárem a certifikaci bezpečnostní třídy 0. Odemykání je na kód a otisk 

prstu nebo klíčem. Ještě vyšší ochranu nabízí Diplomat s bezpečnostní třídou 1  

a protipožární odolností 60 minut pro papír. Dostupný je také ve verzi pro zazdění.

Luxusní vysoce bezpečné trezory a pancéřované skříně Royal jsou určeny pro nejnáročnější klienty. Umožňují 

výběr z pěti certifikovaných úrovní zabezpečení - bezpečnostní třída 1 až 5. Mají moderní designové provedení, 

robustní třístěnné tělo, vysoce odolné uzamykací systémy a protipožární vrstvu. Standardně jsou vybaveny 

jedním nebo dvěma certifikovanými zámky na klíč, s možností dodání také s kombinačním zámkem nebo 

certifikovaným elektronickým zámkem na kód a otisk prstu, včetně kombinace různých typů zamykání.
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Pro využití ve firmách a organizacích jsou navíc v nabídce trezory OfficeLine a OfficeDoku 

určené především pro uskladnění většího množství dokumentů, pořadačů apod. Využitelné 

tak jsou také jako skříně na dokumenty, kartotéky či archivační skříně. Řada OfficeLine 

nabízí výběr ze tří úrovní bezpečnosti – bezpečnostní třída B (bez certifikace) a certifikovaná 

bezpečnostní třída 1 a 2. Navíc jsou vybavené protipožární vrstvou. Ještě spolehlivější 

zabezpečení pak nabízí řada OfficeDoku s certifikací 2. bezpečnostní třídy a rovněž  

protipožární certifikací 60 minut pro papír. Obě řady jsou dostupné ve více velikostech  

a se zámkem na klíč nebo na kód a otisk prstu.

Pro vybavení pokojů hostů v hotelech a penzionech je obvykle požadavek na cenově dostupné 

trezory menších velikostí se snadnou obsluhou a možností zpřístupnění trezoru správcem  

či manažerem hotelu. Pro tyto účely se ideálně hodí hotelová verze trezorů PointSafe s elektronickým 

zámkem. Trezory nabízí základní bezpečnost proti vloupání a umožňují hostům spolehlivě uzamknout 

své cennosti na pokoji. Dostupné jsou ve třech velikostech, z nichž jedna je určena i pro uložení 

notebooku. Trezory lze snadno nainstalovat do šatních skříní, skříněk, pracovních stolů a jiného 

nábytku. Elektronický zámek umožňuje hostům rychle naprogramovat vlastní kód ( jednoduchý 

manuál je dodáván společně s trezorem). Pro management hotelu je pak k dispozici hlavní kód 

umožňující otevření kteréhokoliv trezoru, pokud host zapomene svůj kód nebo pokud v trezoru 

zůstal naprogramován kód od předchozího hosta.

Pro potřeby kanceláří lze použít také výše uvedené trezory se základní, protipožární nebo 

vysokou odolností. Doporučit lze praktickou variantu trezoru PointSafe s vhozem, která je 

ideální například na ukládání dokumentů, pošty nebo cenin ve firmách a kancelářích.
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Držitel střelných zbraní v počtu do dvou kusů a střeliva v počtu do 500 nábojů má dle zákona č. 119/2002 Sb., O střel-

ných zbraních a střelivu povinost je vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. Zákon v tomto případě 

nestanoví konkrétní technické požadavky na trezor (bezpečnostní certifikace není vyžadována). Pro tyto účely je tedy 

možné využít libovolný trezor.

Pro vyšší bezpečnost je vhodné zvolit trezor s certifikací bezpečnostní třídy. Zbraňové trezory s bezpečnostní 

certifikací bývají dražší, avšak nabízejí větší odolnost proti napadení, pokusům o neoprávněné otevření a tedy 

přístupu neoprávněných osob.

V případě potřeby uložení většího množství zbraní či munice je nutné se před koupí trezoru seznámit se zákonnými 

technickými požadavky na trezor. Na úschovu zbraní se vztahuje výše uvedený zákon zákon č. 119/2002 Sb., 

O střelných zbraních a střelivu a nařízení vlády č. 338/2002 Sb.

Ekonomickým řešením pro úschovu až pěti dlouhých střelných zbraní je trezor Favor bez certifikace, se zámkem 

na klíč nebo na kód (s nouzovým mechanickým zámkem).

Certifikaci pro bezpečnostní třídu 0 má například trezor Ranger N ve variantě pro pět nebo pro 

sedm dlouhých zbraní a munice, vybavený držákem a přihrádkami ve dveřích. Dostupný je opět 

s odemykáním na klíč nebo na kód. Ještě vyšší bezpečnost pak nabízí Ranger 800 s certifikací 

pro bezpečnostní třídu 1, protipožární ochranou, odemykáním na klíč nebo na kód a otisk prstu 

a s prostorem až pro osm dlouhých zbraní nebo více krátkých zbraní a munici

Z certifikovaných trezorů je pro úschovu krátkých zbraní a munice vhodný 

například již zmíněný trezor Magno (bezpečnostní třída 0, odemykání na klíč 

nebo kód), do kterého je možné dokoupit stojánek na zbraně.

Zbraně je vždy nutné skladovat v nenabitém stavu. Pro maximální bezpečnost doporučujeme 

ještě zajistit spouště uložených zbraní zámkem na zbraně Gun Lock, který se odemyká 

číselným kódem a zabraňuje neoprávněnému použití zbraně.
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A) Požadavky na montáž 

Samostatně stojící trezory je vždy potřeba bezpečně ukotvit do podlahy nebo zdi, 
nábytkové trezory pak do nábytku (do skříně, do skříňky pracovního stolu apod.) 
– nutné je kotvit do pevného podkladu, například dna nebo pevných zad skříně – nikoliv 
např. do police, kterou je možné vyjmout. Trezory BURG-WÄCHTER mají ve dnu a/nebo 
zadní stěně přípravu pro kotvení a jsou dodávány včetně spojovacího materiálu 
pro ukotvení. 
 
Stěnové trezory jsou určené k zazdění do stěny, případně podlahy. Montáž stěnového 
trezoru vyžaduje předchozí stavební přípravu zdi nebo podlahy – dostatečně velký otvor 
s minimálně 10 cm betonu z každé strany i ze zad trezoru. Pro zajištění bezpečnosti 
a správné funkce trezoru je nutná přesná a profesionální montáž.

B) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následující faktorech:

•    Model, varianta a velikost trezorů.

•    Požadovaná certifikace (bezpečnostní, protipožární) – ano/ne.

•    Požadovaný počet trezorů.

•    Instalace trezoru – kotvení nebo zdění.

C) Tipy před montáží: 

Dle požadavků na účel trezoru, způsob používání a umístění je nutné vhodně zvolit:

•   úroveň zabezpečení trezoru proti vloupání – základní bezpečnost (bez certifikace)  
    nebo vyšší odolnost (certifikace bezpečnostní třídy S1, S2, 0, 1, 2, 3, 4, 5) – měla by  
    odpovídat hodnotě uložených předmětů, od bezpečnostní třídy se také odvíjí částka,  
   na kterou lze obsah trezoru pojistit

•   úroveň odolnosti proti požáru – bez ochrany proti požáru, s izolační vrstvou, 
    s proti  požární certifikací (30 nebo 60 minut pro papír)

•   způsob odemykání – mechanický klíč, kód, kód a otisk prstu

•   velikost – dostatečný prostor pro uložení všech cenností

•   umístění trezoru – samostatně stojící, montáž do nábytku, zazdění

D) Certifikace: 
 •   Bepečnostní certifikace: vysoce odolné trezory mají certifikaci příslušné 
    bezpečnostní třídy dle normy EN 14450 nebo EN 1143-1.

•   Protipožární certifikace: trezory s certifikovanou požární odolností mají certifikaci 
    dle normy EN 15659 nebo EN 1047-1.


