
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP PRO VÁŠ VSTUP
Vstupní portály dodáváme ve vysoké kvalitě materiálů a komponent, včetně technologií a doplňků při komplexní realizaci. 
Šetříme tím váš čas a starosti nejen při hledání jednotlivých dodavatelů, ale i při následném servisu a údržbě. 

ZAVÍRAČ DVEŘÍ
Hydraulický nebo elektrický  

s pohonem a senzory. K dispozici máme  
i řešení, které zavře za všech okolností. ZVONKY

Vložené do stěny nebo v izolačním panelu  
v provedení audio nebo video a možností 
centrální či vzdálené správy.

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Bez potřeby údržby s vysokým stupněm ochrany 
s lokální nebo centrální správou 
dle výběru. Už žádné klíče a máte přehled.

KAMEROVÝ SYSTÉM
Ideální forma prevence, ale i velmi praktické  
při propojení se zvonky – každý se může podívat  
do kolárny, nebo ke vchodu a vidět koho chce 
pustit do domu. Samozřejmostí je záznam  
s chráněným přístupem. 

NEREZOVÉ KOVÁNÍ
Nerezové kování v objektové třídě odolnosti  
(na vnější obálce domu vždy s pevnou koulí 
či madlem, nikoliv klikou).

3 BODOVÝ  
ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMEK
Samozamykací s panikovou funkcí  
– zevnitř vždy odcházíte zmáčknutím kliky.

IZOLAČNÍ HLINÍKOVÝ NEBO 
OCELOVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM

Základem dlouhé životnosti  
je jeho správná volba a poctivá výroba. BEZBARIÉROVÝ IZOLAČNÍ PRÁH

S dorazovým těsněním a vysokou provozní 
odolností, aby v zimě netáhlo do domu.

BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLA
Chrání proti vniknutí i úrazu.  

Možné je i jejich designové provedení.

SCHRÁNKY
Integrované v izolačním  

panelu s těsněním a ochranou  
proti průvanu.

3D SEŘIDITELNÉ ZÁVĚSY
Dostatečně dimenzované,  

správně umístěné a kotvené  
v zápustných pouzdrech.
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ŘEŠENÍ PRO BEZPEČÍ VAŠEHO DOMU
Prvním krokem pro bezpečnost domu je výběr vhodného vstupního portálu a jeho osazení správným zámkem a kvalitním kováním, 
které spolu dokážou odolat všem pokusům o neoprávněné vniknutí. Animo Bohemia jde v řešení bezpečnosti Vašeho domu ještě dál.
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VÝROBKY | Vstupní portály, dveře a výlohy (hliník, ocel)   SLUŽBY | Projekce, výroba, komplexní řešení, kvalitní servis a údržba  
DOPLŇKY | Schránky, zvonky, přístupové systémy, kamery, domovní sítě   OSTATNÍ | Dlažby, příčky, omítky, malby, stříšky, zábradlí, rohože atd.

Chcete-li svůj bytový dům ochránit před 
neoprávněnými vstupy, začněte výběrem 
správného vstupního portálu. Často stačí jen málo 
– nedovřou se dveře, je špatný zámek nebo neodolá 
nekvalitní kování – a veškeré snahy o zajištění 
bezpečí přijdou vniveč. 
V Animo Bohemia navrhujeme a realizujeme taková 
řešení, která kladou důraz na bezpečnost  
a odolnost.

KVALITNÍ DVEŘE 
Naším standardem jsou špičkové profilové systémy  
a tříbodové samozamykací bezpečnostní zámky, 
které jsou mnohem spolehlivější a bezpečnější než 
jednobodové zámky či elektromagnetické závory.
Námi dodávané dveře odolávají zátěži, která je hlavně 
u panelových domů extrémní. Dveřmi průměrného 

bytového domu denně projdou stovky lidí a roční 
průchod u běžného panelového domu s 20 byty se 
pohybuje kolem 60 až 70 tisíci pohybů. Proto standardně 
dodáváme zátěžové 3D panty, kování v objektové 
odolnosti a kvalitní zavírače nejnovějších konstrukcí. 
Standardem jsou i bezpečnostní izolační skla prémiových 
výrobců. 

ČIPOVÝ SYSTÉM 
Další úrovní zabezpečení bytového domu je aktivní správa 
s možností ovlivňovat, kdo má přístup do domu. 
Rozdáním nových klíčů od domu ztrácí správa domu 
přehled o tom, kolik jich je v oběhu a zda někdo nevlastní 
klíč neoprávněně. 
Čipy jsou z hlediska požadavků na aktivní správu 
mnohem vhodnější. Nevrácený či ztracený čip lze snadno 
deaktivovat. Navíc jsou čipy obvykle levnější než duplikáty 

klíčů, jejich aktivace je jednoduchá a správou plně 
kontrolovaná. Celý systém je přitom zcela bezúdržbový,  
na rozdíl od poruchové cylindrické vložky. 

DOMOVNÍ ZVONKY A KAMEROVÝ SYSTÉM 
Součástí systémů zajišťujících bezpečnost bytových domů 
jsou stále častěji domovní zvonky propojené  
s kamerami. 
Moderní zvonky umožňují individuální správu účastníků,  
a to i vzdáleně. Na domácím videotelefonu dovolí zobrazit 
záběr z kolárny, nebo od vchodu a lze je propojit do 
mobilní aplikace pro příjem zvonění odkudkoliv. Chráněné 
záznamy a záložní zdroje jsou samozřejmostí,  
vč. dodržení pravidel GDPR. Dohromady řeší nejen 
pokusy o neoprávněný vstup, ale 
i vandalismus či jiné nežádoucího 
chování v domě.
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