WWW.TRESORAG.CZ

NÁVOD PRO ZAZDĚNÍ TREZORŮ DO ZDI
Před první manipulací se zámkem prostudujte prosím pozorně tento návod.

Před dopravou a instalací trezoru se ujistěte, zda bude možno trezor nastěhovat na
předem určené místo. Ujistěte se, zda jsou všechny přístupové cesty, dostatečně
velké pro bezproblémovou instalaci (zvláště je třeba dbát na rozměry zárubní, schodišť
a popřípadě výtahu). Zároveň se ujistěte, zda je možno trezor nastěhovat z hlediska
únosnosti podlah.
Po nastěhování musí být trezor usazen tak, aby byl ve vodorovné pozici s podlahou a
jeho dveře byly vyváženy.
o
Nenechávejte na trezor dlouhodobě působit teplotu vyšší než 30 C. Průměrná teplota
okolí by měla být kolem 25oC.

Stěnové trezory, které jsou svým provedením určeny pro zabudování do zdi, jsou
vhodné pro ukládání peněžních hotovostí, cenností, dokladů, zbraní a jiných
předmětů, které musí být bezpečně uschovány. Aby byly splněny podmínky
bezpečnosti, je nutné při zazdívání dodržet následující pokyny:
1) Pro zaručení bezpečné ochrany uschovaných hodnot musí být trezor zazděn
tak, aby byl ze všech stran včetně zadní stěny chráněn betonovou vrstvou, jejíž
minimální tloušťka musí být 100 mm.
2) Betonovou vrstvu doporučujeme proložit ocelovou armaturou. Trezor musí být
zazděn v linii se zdí (nesmí přesahovat, nebo být pod úrovní omítky).
3) Pro zabudování do zdi použijte kvalitní vysokopevnostní beton o minimální
pevnosti 30 MPa.
4) Doporučujeme použít hustější betonovou směs, aby nedocházelo k průniku této
směsi do oblasti krytek závor a spojů plechů, případně tyto vhodným způsobem
utěsněte (například lepící páskou, silikonem).
5) Po zabetonování nechejte 2 dny trezor uzavřen, aby nedošlo k vychýlení
usazeného trezoru. Poté trezor otevřete a ponechejte po dobu min. 14 dnů
otevřen z důvodu odvětrání vlhkosti z betonové směsi. Zamezíte tím vzniku rzí
a nebudou problémy s otevřením trezoru.
6) Pokud je trezor zabudován do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot,
doporučujeme trezor izolovat. Předejde se tak vytvoření rosného bodu uvnitř
trezoru.
UPOZORNĚNÍ: Neručíme za škody vzniklé v důsledku nedodržení návodu k zazdění a
ani za poškození dokumentů vlhkostí v případě vzniku rosného bodu.
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