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Návod na správnu inštaláciu (zamurovanie) stenových a podlahových trezorov
Stenový trezor sa v zmysle medzinárodnej normy EN 1143-1 MUSÍ inštalovať tak, aby sa za každou jeho stenou nachádzal betón o
hrúbke aspoň 100 mm. Požadovaná hrúbka zadnej steny môže byť menšia, ak je trezor na zadnej stene pancierovaný.
POSTUP:
• Stenový trezor upevnite do montážneho otvoru stredovo symetricky tak, aby medzi stenovým trezorom a murivom zostal voľný
priestor minimálne 100 mm. Pred zamurovaním ošetrite čelo trezoru napr. mikroténovým obalom, aby sa neumazalo od betónu
a neodrela sa z neho farba.
• Pozornosť venujte správnemu smeru otvárania dvierok, aby čelná strana lícovala s murivom, správnej horizontálnej a vertikálnej
polohe stenového trezora (dvierka trezora musia zostať otvorené v každej polohe a pri zatváraní sa nesmú zadierať o rám, uzamykací mechanizmus sa musí dať ľahko zatvárať), inštalácii a zaklinovaniu police do stredovej polohy, aby ste zabránili preliačeniu
bočných stien tlakom okolitého betónu.
• Debnenie pripojte tak, aby sa čelná strana trezoru a betónová výplň spojili v jednej rovine. Na hornej strane debnenia nechajte
nalievací otvor. Na zamurovanie trezoru použite kvalitný vysokopevnostný betón minimálnej pevnosti 30 MPa. Odporúčame použiť
hustejšiu betónovú zmes, aby nedochádzalo k prieniku tejto zmesi do oblasti krytiek závor a spojov plechov, prípadne tieto vhodným spôsobom utesnite (napríklad lepiacou páskou alebo silikónom).
• Betón lejte cez pripravený nalievací otvor. Betón utraste jemným poklepávaním kladiva na steny debnenia, aby sa z betónu vytriasli
vzduchové bubliny.
• Po zabetónovaní nechajte trezor min. 48 hodín uzavretý, aby nedošlo k jeho vychýleniu. Potom trezor otvorte a nechajte aspoň po
dobu 14 dní otvorený pre odvetranie vlhkosti z betónovej zmesi. Zamedzíte tým vzniku hrdze.
DO POZORNOSTI:
• Montážnu výšku zvoľte tak, aby sa uzamykací systém dal jednoducho ovládať.
• Betónovú vrstvu odporúčame spevniť oceľovou armatúrou.
• Pri montáži do vonkajšej obvodovej steny treba venovať pozornosť dostatočnej izolácii, aby sa zamedzilo tvorbe vodného kondenzátu v trezore (použiť napr. 3 cm polystyrénu).
• Steny komína nie sú vhodným miestom na inštaláciu stenového trezora. Vhodným miestom pre montáž stenových trezorov sú
napr. miesta pod schodiskom, ktoré ponúkajú dostatočnú hrúbku stien.
• Ťažisko namontovaných stenových trezorov je pri dverách. Nenamontovaný stenový trezor sa pri otvorení preváži dopredu a môže
sa prevrhnúť.

Údržba funkčných častí trezorov
Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, opotrebovaniu častí a preto
odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky autorizovanou servisnou spoločnosťou.
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