
СИГУРНОСТ ЗА ДОМА
Уважаеми читатели,
Продължавам да ви запознавам 

с продуктите Highsecurityза които ви 
обещах в миналия брой. Един дос-
тъпен и сигурен начин на заклю-
чване на вашата врата е полската 
брава GerdaTytan. Това е допъл-
нителна подсигуряваща брава, под-
ходяща за повечето видове врати с 
възможност за монтаж кактона ме-
тални, така и на дървени врати. 

Четири милиарда комбинации, 
ключ с обемна секретност, титано-
ва защита от пробиване и рязане. 
Практика на повечето европейски 
производители е да разпростра-
няват продуктите си чрез офици-
ален вносител, които оторизират 
сервизни центрове. Оторизация 
на фирми и техните работници за 
извършване на сервиз (продаж-
ба, монтаж, изработка на ключо-
ве). Това е сигурният и правилен 
начин за контрол на разпростра-
нението на бравите Highsecurity. 
Такива сервизни центровена 
GerdaTytanима и в България, къ-
дето ще намерите поставен на ви-
дно място сертификат за сервиз, 

всички монтажници се представят 
с карта за идентификация и но-
мер на сертификата. Гаранцията 
на бравата се удължава  чрез он-
лайн регистрация, където могат да 
се сравнят данните на фирмата и 
монтажника. 

Възможност за добро заключва-
не предлага и фирма Gege.Моделът 
SystempExtraима шест кодови щи-
фта, допълнителни странични скри-
ти секюрити елемента, специален 
патентован защитен щифт, който 
блокира патрона при вкарване на 
неоторизиран ключ. Защита срещу 
издърпване и разпробиване. 

Друг сигурен продукт за ваша-
та врата е модел 2000S Оmega на 
швейцарската фирма KESO, патро-
на е сертифициран за Highsecurity 
ниво на сигурност и устойчивост 
на влияния. Притежава 15 цилин-
дрични щифта от закалена стомана 
в тристранна  подредба 3Х5 стома-
нени щифта, защита срещу разпро-
биване, издърпване, чупене, наби-
ране, антибъмпинг и за
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щита срещу окисляване. За 
всички патрони Highsecurity дуб-
ликати на ключа се изработватв 
оторизираните ключарски ателиета 
при идентификация на собственика 
на ключа и след представяне на 
карта за собственост на патрона, 
която е в комплект с ключалката. 
Изброените фирми и модели съвсем 
не изчерпват набора от продукти  
Highsecurity на българския пазар. 
Целта на представените продукти 

ключващи системи. Изборът на зак-
лючване зависи от много фактори, 
особености на вратата, различни 
нива на сигурност, които клиента 
търси и разбира се парите, които 
е готов да вложи. Трябва да се има 
предвид, че сигурността на една 
врата се свързва не само със зак-
лючването и, но и с алармена сис-
тема, СОТ и застраховка.
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е да запознае основно читателя с 
този дял от производството на за-


