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Znáte to sami, stojíte přede dveř-
mi svého domu či bytu a plácáte se 
po všech kapsách... kde jen ten klíč 
může být?

Pokud se klíč nachází na vaší stra-
ně dveří je to dobré, pokud zůstal 
při odchodu uvnitř, čeká vás shá-
nění odborníka, který vám otevření 
dveří zajistí.

„U dnes dodávaných dveří je bez-
pečnostní standard vyšší než tomu 
bývalo dříve a není vůbec snadné jen 
zaklaplé dveře bez použití klíče ote-
vřít.” říká Pavel Sedláček z fi rmy 
Okna&Company a dodává: „Je to 
často díky samozamykacím bezpeč-
nostním zámkům, které jen zabouch-
nutím vysunou několik závor a tím 
zajistí bezpečí vaší domácnosti před 
zoději a pokud nemáte klíč, tak i před 
vámi.“

V takových případech hledá-
me jakkoliv pootevřené okno, kte-
rým se následně dostaneme dov-
nitř, nebo využíváme další metody. 
Uživatele to každopádně stojí čas i 
peníze. Klíče je tedy dobré si hlídat, 
nebo náhradní schovat u známých. 

Moderní domovní dveře si žádají nové technologie

„Nyní se stále častěji využívá řešení, 
se kterým vás tyto trable nečekají,“ 
oznamuje  Sedláček. „Pokud poří-
díte dveře vybavené čtečkou papilár-
ních linií .. snímačem otisku prstu 
chcete-li ..a záložním zdrojem, na 

klíč od domu můžete zapomenout.“ Do 
paměti se dá uložit až 150 otisků, což 
dovolí všem členům rodiny autori-
zovat více prstů a tím zvýšit komfort 
otevírání, použijete ruku, která je 
právě volná, a nemusíte přehazovat 
tašku z ruky do ruky. „Na tento sys-
tém otevírání dveří máme velice kladný 
ohlas. Nastavení, přidávání dalších čle-

nů rodiny a obsluha je tak snadná, že 
ji uživatel běžně zvládne sám a přitom 
se jedná o vyšší úroveň zabezpečení, 
než odemykání klíčem..“, říká technik 
Okna&Company a vyzývá nás, ať se 
schválně pokusíme vystavené dveře 
otevřít za použití jakéhokoliv jiného 
prstu, než který nám předtím do sys-
tému uložil. Nejde to.  (t11-oknaD)

Přijdte si 
pro nový katalog 
vchodových dveří!

Z hlediska užitné hodnoty jsou 
panelové byty hendikepované ze dvou 
důvodů. Jednak je to umakartové jádro 
a pak poměrně nízká světlá výška 
(většinou 255 cm). Pokud budeme 
považovat jádro za zrekonstruované, 
pak nízkou výšku můžeme vykom-
penzovat vhodnou prací se světlem 
,a to samé platí v případě, kdy nám 
panelákový byt připadá ke všemu 
ještě poněkud stísněný. A vadí vám, 
že je v paneláku „všechno slyšet“? 

Prvním nástrojem změny bude při-
vedení světla do místností, respekti-
ve odstranění všeho toho, co světlu 
brání. Zkuste odstranit veškeré před-
měty z okenních parapetů. Přímo 

proti oknu by neměly stát žádné vel-
ké tmavé plochy, ale naopak plochy 
bílé, světlé, které světlo nepohltí, ale 
odrazí zpět do místnosti. 

Zkuste třeba takovou věc, jako je 
přivedení toho nejatraktivnějšího 
světla, tedy světla denního přímo do 
koupelny. To je přece vysoce komfort-
ní. Stačí k tomu „skleněné cihly“, tzv. 
luxfery. 

Musíte dělit místnosti na dvě funkč-
ně odlišné části? Pokud ano, pak to 
dělejte tak, aby omezení přístupu den-
ního světla bylo v té vzdálenější části 
co nejmenší. Zkuste použít např. „příč-
ku“ v podobě otevřené knihovny, tj. 
knihovny bez „zad“. -lm-

Rekonstrukce paneláku


