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OKUCIA

Pewne zabezpieczenia 

na niepewne czasy

P
oprzez odpowiedni dobór wkładki 

można radykalnie podnieść poziom 

bezpieczeństwa w swoim domu czy 

mieszkaniu. Atest stanowi gwarancję, że za-

mek przeszedł badania związane z odpornością 

przeciwwłamaniową. Atesty są przyznawane 

przez jednostkę zewnętrzną, co stanowi dla 

potencjalnego klienta dużo większą wartość 

aniżeli badania wykonywane przez samego 

producenta. W Polsce uznanymi jednostkami 

w tej sferze są Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

– IMP Warszawie oraz Instytut Techniki Budow-

lanej – ITB, które wykonują badania i wydają 

certyfikaty bezpieczeństwa dla produktów. 

Idealnym rozwiązaniem jest więc stosowanie 

drzwi wyposażonych w zamek i wkładkę ate-

stowaną. Pamiętajmy jednak, że nawet najlep-

sza wkładka nie spełni swojej roli, gdy zamon-

tujemy ją do kiepskiej jakości drzwi.

Aby lepiej przyjrzeć się zaletom wkładek 

atestowanych, przybliżmy atuty dwóch modeli 

z naszej oferty: Dragon i Hektor. Ten pierwszy 

posiada 6 klasę bezpieczeństwa, drugi nato-

miast klasę 4. Obie wkładki posiadają możli-

wość rozbudowy o dalsze elementy układu 1 

klucza, a zastosowanie specjalnej karty spra-

wia, że na jej podstawie klucze można dociąć 

tylko w autoryzowanych salonach.

To co odróżnia atestowane wkładki od tych 

standardowych (nieatestowanych), to przede 

wszystkim zabezpieczenie przeciwprzewier-

ceniowe, które uzyskuje się przez zastosowanie 

hartowanych kołków w bębenku i korpusie. 

Dragon i Hektor dysponują wzmocnioną kon-

strukcją, które zabezpieczają przed wyrwaniem 

bębenka z korpusu wkładki. Produkty te są od-

porne na wszelkie manipulacje elektroniczne 

i mechaniczne. Zastosowano w nich specjal-

ne sprężyny i kołki, które posiadacza wkładek 

atestowanych zabezpieczą przed włamaniem 

metodą „bumping” (termin określający sztukę 

manipulacji zamkiem za pomocą odpowiednio 

spreparowanego klucza). 

Sam przekoduj wkładkę

Wkładka bębenkowa Dragon 2 posiada 

dwa zestawy klucza oznaczone jako klucz A (1 

sztuka) oraz klucz B (4 sztuki) wraz z kartą in-

denty!kacyjną. Zestawy te różnią się jedynie 

kodem klucza. Zakupiony produkt daje moż-

liwość beznarzędziowego przekodowania 

wkładki z klucza A za pomocą kluczy z drugie-

go zestawu. Wyobraźmy sobie zatem sytuację, 

w której nasz dom stoi w stanie surowym. Klucz 

A posiada majster, który ma dostęp do wszyst-

kich drzwi. Kiedy zakończy pracę, pojawiamy 

się na miejscu i ten sam zamek otwieramy klu-

czem B. W tym momencie klucz majstra jest 

bezużyteczny. Od tego momentu tylko klucz 

B otworzy drzwi. W ten oto prosty sposób naj-

zwyklejszy Kowalski dokonuje przekodowania 

wkładki.

 Ubezpieczając mieszkanie, większość !rm 

ubezpieczeniowych wymaga od klienta po-

siadania produktów atestowanych. To kolejny 

argument, który sprawia, że warto jest wybrać 

właśnie takie rozwiązanie. Pamiętajmy, że tyl-

ko odpowiednia wkładka w parze z dobrymi 

drzwiami mogą zagwarantować bezpieczeń-

stwo domu. 

Z pewnością wielu z Państwa przy zakupie wkładki do swoich drzwi 

zastanawiało się, jaka jest naprawdę różnica pomiędzy wkładkami 

atestowanymi a tymi, które atestu nie posiadają. Otóż różnica jest całkiem 

spora. Atest jest bowiem w tym przypadku jednym z najważniejszych 

wyznaczników określających wartość zakupionego produktu.
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›› To co odróżnia atestowane wkładki od tych To co odróżnia atestowane wkładki od tych 

standardowych (nieatestowanych), to przede 

wszystkim zabezpieczenie przeciwprze-

wierceniowe, które uzyskuje się przez zasto-

sowanie hartowanych kołków w bębenku 

i korpusie.


