
Bezpečnostné dvere 

SHERLOCK ®

Hodnota bezpečného
domova

www.sherlock.sk
ASSA ABLOY the global leader
in door opening solutions



SHERLOCK® je prvým výrobcom a už viac ako 30 rokov synonymom 
bezpečnostných dverí na Slovensku. Z malej rodinnej firmy sme 
postupne narástli na lídra na slovenskom trhu a stali sme sa súčasťou 
najväčšieho celosvetového dodávateľa inteligentných riešení zámkov
a zabezpečenia - ASSA ABLOY.

Vývojom prešli aj naše bezpečnostné dvere. Dnes už nie sú len 
produktom, ktorý chráni nehnuteľnosti pred zlodejmi, ohňom
či hlukom. Sú komplexnou službou - od zamerania, výroby a montáže
na mieru po nonstop havarijný servis pre každý prípad. 

Nech sa páči, vyberte si tie vaše. Alebo sa na nás s dôverou obráťte. 
Radi vám pri výbere bezpečnostných dverí poradíme.

Bezpečnostné dvere SHERLOCK® 
OVERENÁ KVALITA 

• Najvýhodnejší pomer medzi 
kvalitou a cenou

• Dvere, kovanie a vložka v 2., 3. a 4.
bezpečnostnej triede odolnosti 
proti vlámaniu (testovaná autorizo-
vanou skúšobňou, garantovaná
v certifikáte)

• Najdlhšia tradícia výroby 
bezpečnostných dverí na Slovensku

• Bezpečnostná certifikovaná 
zárubňa SHERLOCK®, zváraná, 
viacnásobne zosilnená, vyliata 
betónom

• Silikónové tesnenie dverí a zárubne  
proti hluku, pachom, protipožiarne 
tesnenie dverí

• Záruka 72 a 120 mesiacov
na uzamykací mechanizmus

• Na údržbu nenáročné a vysoko-
odolné povrchy v rôznych dizajnoch

• Životnosť  viac ako 20 rokov

• Odborné poradenstvo, profesionál-
na montáž dverí a zárubne presne 
na mieru dverného otvoru

• Dvere výhodne aj na splátky

• Oceľové vnútorné výstuhy, oceľový 
rám, oceľová dvojplášťová 
konštrukcia

• Viac ako 210 000 rodín
na Slovensku je už zabezpečených 
dverami SHERLOCK®

• Protihluková ochrana garantovaná 
už v základnom prevedení
v certifikáte 37, 39, 42 alebo 43 
decibelov

• Pri vybraných modeloch dverí je 
životnosť otestovaná skúšobňou
až na 200 tisíc otvorení / zatvorení

• Protipožiarna ochrana garantovaná 
v certifikáte 30, 45 alebo 60 minút

• Bezpečnostné dvere na mieru, 
prispôsobené atypickým požiadav-
kám zákazníka
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Konštrukcia zárubneKonštrukcia dverí

Nastavovací záves 
zárubne pre dosiahnu-
tie presnosti osadenia 
dverí je vymeniteľný
a bezúdržbový. 

Po celom obvode
oceľové kotvy
do betónu.
Pri kotvení zváraním
sa dvere môžu
osadiť a používať
okamžite.    

Výrobný štítok
obsahuje názov
zárubne, bezpečnostnú
triedu, požiarnu 
odolnosť, výrobcu
a krajinu pôvodu.

Zámková čast zárubne 
so zosilneným nerezo-
vým vymeniteľným 
zapadacím plechom
proti poškriabaniu
zárubne, so spevnením 
otvorov pre istiace 
body proti roztrhnutiu,
roztiahnutiu 
a vypáčeniu.

Bezpečnostná
protipožiarna
zárubňa je špeciálne
vyvinutá a vyrobená
k dverám SHERLOCK®

Zárubňu nie je 
potrebné pri montáži 
zasekávať do podlahy. 
Po presnom nastavení 
sa ukotví a zabetónuje. 
Zárubňa je vyrobená 
na mieru - podľa šírky 
steny a jej prípadných 
nerovností.
Zárubňa i dvere môžu 
mať atypické rozmery.

Silikónové zasúvacie 
tesnenie na zárubni
a prahu zvyšuje 
odolnosť proti hluku
a pachom. 

Nerezový prah
so špeciálnou prahovou 
spojkou so zasúvacím 
silikónovým tesnením.

model CGTF730

Oceľové kryty
po obvode zárubne
vystužené kaleným
plechom chránia
otvory pre uzamy-
kacie body, zvyšujú
odolnosť zárubne
proti prekonaniu.

Aktívne istiace body
ovládané zámkom, 
zdvojené, zvyšujú 
bezpečnosť
a odolnosť dverí voči 
páčeniu a vytláčaniu 
zo zárubne.

Bezpečnostný zámok 
bezúdržbový
a vymeniteľný.

Certifikované 
bezpečnostné kovanie
s prekrytím chráni 
vložku proti odvŕtaniu
a vylomeniu.

Špeciálny vlys 
umožňuje skrátenie 
dverí priamo na mieste
v prípade budúcej 
rekonštrukcie alebo 
zmene výšky podlahy

Hnedé silikónové 
tesnenie dverí proti 
hluku, červené 
protipožiarne 
tesnenie zabráni 
prieniku dymu
a plameňom.

Výrobný štítok
obsahuje názov dverí, 
bezpečnostnú triedu, 
požiarnu odolnosť, 
výrobcu a krajinu 
pôvodu.

Záves dverí
s vnútorným púzdrom, 
bezúdržbový
bez potreby mazania.

Pasívne istiace body
zdvojené, pevne
uchytené k oceľovej 
konštrukcii, zvyšujú 
bezpečnosť a odolnosť 
dverí voči ich vysadeniu 
zo závesov.

Oceľová platňa
predná a zadná.

Oceľové vnútorné
výstuhy s rámom,
zváraná oceľová
dvojplášťová
konštrukcia.

Tepelno-zvukovo
-izolačná 
protipožiarna výplň.

model Excellent



Certifikát kvality
Certifikát kvality podľa ISO 9001 
garantuje, že dvere pre zákazníka 
sú vyrobené rovnakým spôsobom 
ako dvere testované v skúšobni, 
garantuje manažment kvality
vo vývoji, výrobe, predaji, montáži
a servise bezpečnostných, 
protipožiarnych dverí a zárubní.

Certifikáty
Kedy sú bezpečnostné dvere naozaj bezpečnostné ?

Vlastnosti bezpečnostných dverí testované autorizovanými 
skúšobňami, garantované certifikátmi

Vlastnosti dverí

Certifikát o nepriezvučnosti
Certifikát o nepriezvučnosti 
potvrdzuje, že dvere sú schopné 
zadržať hluk o intenzite až 43 
decibelov. Dvere boli odskúšané
v zmysle protokolu o skúške
č.: A13-5/12 a vyznačuje Index 
vzduchovej nepriezvučnosti 
Rw = 43 dB.

Certifikát zhody o odolnosti
proti vlámaniu
Certifikované bezpečnostné proti-
požiarne dvere SHERLOCK® majú 
certifikát o odolnosti proti vlámaniu 
podľa platnej európskej normy
EN 1627. Podľa tejto normy
sú skúšané profesionálnymi 
skúšobnými komisármi, ktorí 
poznajú ich konštrukciu a miesta 
najčastejšie napádané vlámačmi.

Certifikát zhody o stavebných
výrobkoch
Certifikát zhody podľa zákona č. 90
/ 1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 
je povinný zo zákona a potvrdzuje, 
že dvere sú skutočne vhodné
na osadenie v stavbe, spĺňajú 
zákonom predpísané vlastnosti
a tiež potvrdzuje protipožiarnu 
odolnosť.

Certifikát zhody
o odolnosti
proti vlámaniu

Certifikát zhody
o stavebných
výrobkoch

Certifikát
o nepriezvučnosti

Certifikát kvality



Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Bezpečnostná
vložka v 4. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Prah bukový / 
nerezový

EXCELLENT
F730/4
Najvyššia odolnosť

Bezpečnostná trieda 4
Bezpečnostné dvere určené do bytov

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 4

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 23

Požiarna odolnosť
- 30 minút   

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW - 43 decibelov

Záruka 120 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie ako 
štandardná súčasť dverí

Životnosť na celú generáciu
otestovaná skúšobňou,
úroveň samozatvárania C5
minimálne 200 tisíc
otvorení, zatvorení

 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    riešenie a rozmery

• Široký výber povrchových úprav

• Moderný dizajn

• Bezbariérové prevedenie

• High-tech zabezpečenie MATRIX

• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku

• Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo
    na mieste

Bezpečnostné
kovanie v 4. bezpeč-
nostnej triede



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

FAMILY+
K330/3
Najpredávanejšie

Bezpečnostná trieda 3
Bezpečnostné dvere určené do bytov

Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Prah

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 3

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 13

Požiarna odolnosť
- 30 minút   

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW - 37 decibelov

Záruka 72 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie ako 
štandardná súčasť dverí

Životnosť na celú generáciu
otestovaná skúšobňou,
úroveň samozatvárania C5
minimálne 200 tisíc
otvorení, zatvorení

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    riešenie a rozmery

• Široký výber povrchových úprav

• Moderný dizajn

• Bezbariérové prevedenie

• High-tech zabezpečenie MATRIX

• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku

• Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo
    na mieste



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

FAMILY
K2/3
Obľúbené

Bezpečnostná trieda 3
Bezpečnostné dvere určené do bytov

Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 3

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 8

Požiarna odolnosť
- 30 minút   

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW - 37 decibelov

Záruka 72 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie ako 
štandardná súčasť dverí

Životnosť na celú generáciu
otestovaná skúšobňou,
úroveň samozatvárania C5
minimálne 200 tisíc
otvorení, zatvorení

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    riešenie a rozmery
• Široký výber povrchových úprav
• Moderný dizajn
• Bezbariérové prevedenie
• High-tech zabezpečenie MATRIX
• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
• Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo
    na mieste
• Možnosť prevedenia protipožiaru 45minút  *model dverí K345/3

Prah



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

FAMILY+TWIN
D2/K330

Bezpečnostná trieda 3
Dvojkrídlové bezpečnostné dvere 
určené do bytov

Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Prah

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 3

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 26

Požiarna odolnosť
- 30 minút   

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW - 39 decibelov

Záruka 72 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie ako 
štandardná súčasť dverí

Životnosť na celú generáciu
otestovaná skúšobňou,
úroveň samozatvárania C5
minimálne 200 tisíc
otvorení, zatvorení

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    riešenie a rozmery

• Široký výber povrchových úprav

• Moderný dizajn

• Bezbariérové prevedenie

• High-tech zabezpečenie MATRIX

• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku

• Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo
    na mieste



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

CLASSIC+
K330/2
Najpredávanejšie

Bezpečnostná trieda 2
Bezpečnostné dvere určené do bytov

Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 2

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 7

Požiarna odolnosť
- 30 minút   

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW - 37 decibelov

Záruka 72 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie ako 
štandardná súčasť dverí

Životnosť na celú generáciu
otestovaná skúšobňou,
úroveň samozatvárania C5
minimálne 200 tisíc
otvorení, zatvorení

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    riešenie a rozmery
• Široký výber povrchových úprav
• Moderný dizajn
• Bezbariérové prevedenie
• High-tech zabezpečenie MATRIX
• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
• Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo
    na mieste
• Možnosť prevedenia protipožiaru 45minút  *model dverí K345/2

Prah



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

CLASSIC
K330/2R
Cenovo výhodné

Bezpečnostná trieda 2
Bezpečnostné dvere určené do bytov

Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 2

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 5

Požiarna odolnosť
- 30 minút   

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW - 37 decibelov

Záruka 72 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie ako 
štandardná súčasť dverí

Životnosť na celú generáciu
otestovaná skúšobňou,
úroveň samozatvárania C5
minimálne 200 tisíc
otvorení, zatvorení

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    riešenie a rozmery
• Široký výber povrchových úprav
• Moderný dizajn
• Bezbariérové prevedenie
• High-tech zabezpečenie MATRIX
• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
• Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo
    na mieste
• Možnosť prevedenia protipožiaru 45minút  *model dverí K345/2R

Prah



PIR detektor 
pohybu a plynu

Inteligentný
dverový zámok

Dverné
kukátko

Alarm
Smart Hub

Diaľkové
ovládanie

PIR detektor 
pohybu

MATRIX
Najmodernejšie Hi-Tech
zabezpečenie

Bezpečnostná trieda 2, 3, 4
Bezpečnostné Hi-Tech dvere určené 
do bytov

Kompletné riešenie zabezpečenia
pre inteligentný domov - Smart Home
Smart Living vám poskytne kompletné riešenie pre zabezpečenie
domova - Smart Home. Chráňte si domov systémom, ktorý bude
dokonale vyhovovať vašim potrebám.

Detektor 
dymu

PIR detektor pohybu 
s fotoaparátom

PIR detektor 
pohybu PET

Kamery 
Home View

Dverné 
kukátka

Smart Hub

Spínacia 
zásuvka
zásuvka

Inteligentné 
dverové zámky

1 4

2

3

5

6

7

8

1 - Kamery Yale Home
Vám poskytnú pokoj, pretože vám 
umožnia prezerať si videozáznamy
a audiozáznamy interiéru vášho 
domova v HD kvalite, a to odkiaľkoľvek,
prostredníctvom prostredníctvom 
vášho smartfónu. Panoramatický 
model kamery má navyše výhodu 
zoomu a možnosti natáčania obrazu
v horizontálnom aj vertikálnom 
smere. 

2 - Inteligentné zámky na dverách 
Osloboďte sa od kľúčov. Inteligentné 
zámky sa používajú jednoducho
a umožnia vám úplnú kontrolu
nad odomykaním dverí. Jediným 
stlačením tlačidla zistíte, kto má kľúče 
od vašich dverí a kedy do nich vstúpil. 

3 - Dverové priezorníky
Zoznámte sa s našim sortimentom 
štandardných digitálnych priezorníkov
s rôznymi vlastnosťami vyhovujúcimi 
vašim potrebám. 

4 - Smart Hub
Alarmy Smart Home sú bezpečné, 
rozšíriteľné, jednoducho inštalovateľ-
né a kontrolovateľné, a to kedykoľvek
a odkiaľkoľvek prostredníctvom 
smartfónu s aplikáciou. Smart Hub
je srdcom prepojeného systému
a umožní vám pridať až 40 zariadení 
tak, aby bol váš systém dokonale 
prispôsobený vášmu domovu. 

5 - PIR detektor pohybu PET
Alarm sa aktivuje, keď sa vám niekto 
pohybuje v domácnosti. Alarm 
nespustí pohyb domáceho zvieraťa
s hmotnosťou do 27 kg. 

6 - Detektor dymu
Alarm sa aktivuje v prípade zistenia 
prítomnosti dymu. 

7 - Spínacia zásuvka
Umožňuje používateľom na diaľku 
zapínať a vypínať domáce spotrebiče 
prostredníctvom smartfónu
s aplikáciou. 

8 - PIR detektor pohybu
      s fotoaparátom
Ak sa niekto pohybuje vo vašej 
domácnosti, detektor pohybu spustí 
alarm a súčasne bude snímať 
narušiteľa. 
 



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

EXTERIOR+ RD200 
Zvýšená odolnosť
voči poveternostným podmienkam

Bezpečnostná trieda 3
Bezpečnostné dvere určené
do exteriéru s možnosťou preskleniaPrah Nerez

súčasťou zárubne

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede
RX Astra

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 3

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 19

Tepelnoizolačné parametre
- prechod tepla
Ud = 0,88W/(m2.K)   

Záruka 120 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí a 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie 
RPDM profil V zdarma
ako štandardná súčasť 
dverí

Vhodné na umiestnenie
v obvodovom plášti budov
s rozdielnymi klimatickými 
podmienkami

    Máme pre Vás 

• Riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy
• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    rozmery
• Moderný dizajn • Štýlové bezpečnostné presklenie
• High-tech zabezpečenie MATRIX
• Významné zníženie energetickej náročnosti Vášho domu
• Bezpečnostné dvere odolné voči poveternostným  vplyvom
• Možnosť dodať aj so svetlíkom pri zachovaní certifikovaných vlastností
• Bezpečnostné dvere sa vyrábajú s otváraním do chráneného   
    priestoru a nie je možné ich skracovať



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

EXTERIOR KP2/3 
Zvýšená odolnosť
voči poveternostným podmienkam

Bezpečnostná trieda 3
Bezpečnostné dvere určené
do exteriéru

Prah
Nerez

Exteriérová 
zárubňa CGKP

Termoobložka 
zárubne

Termoizolačná 
výplň

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Bezpečnostné
kovanie R1

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 3

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 11

Požiarna odolnosť - 60 minút

Tepelnoizolačné parametre
- prechod tepla
Ud = 1,2W/(m2.K)   

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW po úprave až 42 decibelov    

Záruka 120 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie ako 
štandardná súčasť dverí

Exteriérové vstupné 
bezpečnostné protipožiarne 
dvere pre novostavby,  
rekonštruované bytové
a nebytové budovy

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    rozmery

• Moderný dizajn s možnosťou nadsvetlíka

• High-tech prevedenie MATRIX

• Výborné tepelnoizolačné vlastnosti bezpečnostnej zárubne
    SHERLOCK®

• Bezpečnostné dvere sa vyrábajú s otváraním do chráneného   
    priestoru a nie je možné ich skracovať



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

PROTECT45 
K245/2S
Zvýšená požiarna odolnosť
Bezpečnostná trieda 2
Dymotesné dvere - odolné voči 
teplému a studenému dymu 

Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Prah

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 2

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 7

Požiarna odolnosť
- 45 minút

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW - 37 decibelov    

Záruka 72 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie - 
zvýšená požiarna odolnosť
a dymotesnosť

Vstupné bezpečnostné 
protipožiarne dymotesné 
dvere do bytov a kancelárií
v interiéri

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    rozmery

• Široký výber povrchových úprav

• Moderný dizajn

• Bezbariérové prevedenie

• High-tech zabezpečenie MATRIX

• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku

• Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo
    na mieste



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

PROTECT45+
K245/3S
Zvýšená požiarna odolnosť

Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Prah

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 3

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 8

Požiarna odolnosť
- 45 minút

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW - 37 decibelov    

Záruka 72 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie - 
zvýšená požiarna odolnosť
a dymotesnosť

Vstupné bezpečnostné 
protipožiarne dymotesné 
dvere do bytov a kancelárií
v interiéri

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    rozmery

• Široký výber povrchových úprav

• Moderný dizajn

• Bezbariérové prevedenie

• High-tech zabezpečenie MATRIX

• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku

• Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo
    na mieste

Bezpečnostná trieda 3
Dymotesné dvere - odolné voči 
teplému a studenému dymu 



 Pasívne bezpečnostné body           Aktívne bezpečnostné body

PROTECT60 
K260/2
Zvýšená požiarna odolnosť
Bezpečnostná trieda 2
Protipožiarne bezpečnostné dvere 
pre výškové budovy

Bezpečnostná
zárubňa
SHERLOCK®

Bezpečnostná
vložka v 3. bezpeč-
nostnej triede

Panoramatický 
priezorník

Bezpečnostné
kovanie v 3. bezpeč-
nostnej triede

Z voliteľných 
doplnkov 
odporúčame:

Technické parametre
bezpečnostných
dverí

Odolnosť proti vlámaniu
- bezpečnostná trieda 2

Oceľové vnútorné výstuhy, 
oceľový rám, oceľová 
dvojplášťová konštrukcia

Počet istiacich bodov - 5

Požiarna odolnosť
- 60 minút

Vzduchová nepriezvučnosť 
RW po úprave až 42 decibelov    

Záruka 72 mesiacov
na uzamykací mechanizmus
dverí, 24 mesiacov 
na ostatné časti dverí

Celoobvodové tesnenie
proti hluku a pachom, 
protipožiarne tesnenie - 
zvýšená požiarna odolnosť
a dymotesnosť

Vstupné bezpečnostné 
protipožiarne dvere do bytov 
a kancelárií v interiéri

    Máme pre Vás 

• Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické   
    rozmery

• Široký výber povrchových úprav

• Moderný dizajn

• Možnosť bezbariérového prevedenia

• High-tech zabezpečenie MATRIX

• Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku

• Možnosť dymotesného prevedenia

Prah
Nerez



Povrchové úpravy
Laminátové povrchové úpravy
pre byty a interiérovú stranu dverí 

Povrchová úprava vo farebnej škále RAL

Povrchové úpravy EXTERIOR+, EXTERIOR

Profily líšt okrasných rámčekov

Dub
Sunday

Nairo

Dub
Noma

Buk
Nord

Orech Verso

Anderson
Pine Weis

Možnosť nalepenia okrasného rámika
Farebná škála lamino povrchov môže byť mierne odlišná od skutočnosti.

Dub
Svetlý

Dub
Amazon

Dub
Prix

Dub
Bunratty

Paldao

Bella Noce
Čoko

Dub
Wotan

Dub
Fantasy

Arumi

Dub
Amalfy

Sapporo

Dub Sonoma
Truffel

Javor

Dub
Gardena

Biela

Nohra

Strieborná

Pale Lancelot 
OAK

Biela
+ RAL podľa výberu

Antracit

Javor
Donau

Dub
Koper

Borovica
Antik

Orech
Piero

Jelša

Dub
Lucky

Brest
Omega

Orech
Savara

Lexington

Dub
Mahorn

Buk 
Figurálny

Orech 
Tmavý

Vzory okrasných drevených rámčekov



Nadsvetlíky a prísvetlíky Doplnky dverí
Vysokokvalitné bezpečnostné dvere 
EXTERIOR+ RD200 je možné dodať
s nadsvetlíkom a prísvetlíkom.

Beta plus F1/F9              FAB BK525/90 F1          R1 Oblé MH nerez        RX 1-50 MH nerez

MTL 7x7                              MTL Integrátor              MTL Interactiv                 MT5® & MT5®+

R1 Astra
Povrchová úprava
Chróm

Povrchová úprava
Nerez

Povrchová úprava
Titan - Nerez

Certifikované
bezpečnostné 
kovania s prekrytím
v 3. a 4 bezpečnost-
nej triede, s madlom, 
gulou alebo kľučkou.
Širokú ponuku 
nájdete na
www.sherlock.sk

Povrchová úprava  
bezpečnostných 
kovaní.

Bezpečnostné 
vložky s kľúčmi
v 3. a 4 bezpečnost-
nej triede odolnosti 
voči prekonaniu
(odvŕtaniu, vyhmata-
niu a nedeštruktívnej 
metóde).

Panoramatické 
priezorník vytvára 
širokouhlý obraz 
prostredia na druhej 
strane dverí, uhol 
pohľadu je úplný, 
umiestnenie na 
mieru. V prevedení 
chróm, titán a nerez.

Bezpečnostná 
retiazka
SHERLOCK®, 
jednotlivé články
sú zvárané,
čo zabraňuje ich 
roztiahnutiu.
V prevedení zlatá
a nikel.

Digitálny priezorník  MUL-T-LOCK
jednoduchý systém pre bezpečnosť Vášho 
domova, možnosť záznamu na pamäťovú 
kartu. Jasný obraz v LCD monitore
na dverách pri zazvonení sa uloží obrázok 
alebo video sekvencia.
Integrovaný melodický zvonček.
Digitálny priezorník v striebornom alebo 
čiernom prevedení.



Bratislava                  Tri veže, Bajkalská 9/B

                                      NONSTOP HAVARIJNÝ SERVIS                +421 2 16 888

                                      ZÁKAZNÍCKA LINKA                                  +421 907 788 790

Malacky                            M. Koporec - GOLEM Uzamykacie systémy      +421 905 463 072
Bratislava                        LOCK service, s.r.o.                                                  +421 910 970 770
Pezinok                            LOCK service, s.r.o.                                        +421 948 754 798
Trnava                               SAFE POINT, s.r.o.                                                      +421 948 202 546
Galanta                              Bašo - Bezpečnostné systémy                            +421 905 369 258
Myjava                               SiReal                                                                             +421 34 6216200
Stará Turá                        Ing. Igor Szigeti                                                           +421 905 640 030
Piešťany                            Kľúčová služba Nezbeda, Radovský         +421 905 279 037
Komárno                           PADA, s.r.o.                                                                   +421 915 951 064
Nitra                                      ZICHER Nitra                                                              +421 905 854 248
Nové Zámky                    PADA, s.r.o.                                                             +421 905 414 657
Trenčín                               SAFE POINT, s.r.o.                                                       +421 905 202 538
Trenčín                               Sykoralock s.r. o.                                                     +421 903 831 666
Partizánske                      LM servis - Centrum dverí                                  +421 905 481 697
Púchov                                FM PLUS, s.r.o.                                                          +421 908 793 657
Štúrovo                              PADA, s.r.o.                                                                   +421 905 970 788
Považská Bystrica         JOSKY, s.r.o.                                                                +421 907 799 880
Prievidza                           DREWUD s.r.o.                                                        +421 903 444 540
Žilina                                 KUŽMA group s.r.o.                                                +421 905 948 325
Žilina                                  STOP LUP, s.r.o.                                                         +421 41 7630410
Martin                               ARCOMO Ing. Marián Žumár                             +421 905 659 096
Martin                               Mgr. D. Hupková Dančová GEMINI                 +421 905 304 283
Banská Bystrica               Ján Kocmánek - M.Z.S. SHERLOCK               +421 905 564 710
Ružomberok                  Václavů Kľúčová Služba, s.r.o.                                +421 917 618 648
Lučenec                             LUKRA - PLAST, s.r.o.                                             +421 917 106 382
Brezno                              Marcel Sitarčík - MARS                                           +421 48 6114794
Liptovský Mikuláš         MK alarm, s.r.o.                                                           +421 908 967 177
Rimavská Sobota           MONTAG s.r.o.                                                            +421 47 5811788
Revúca                                   Ivan Šoltýs                                                                    +421 907 876 778
Poprad                               Ing. Ľ. Horňák H+H POPRAD                                +421 905 250 436
Rožňava                           LAMAR MB s.r.o.                                                      +421 915 139 703
Spišská Nová Ves          ALUX interier                                                               +421 915 912 464 
Prešov                               František Blaško - FaP                                          +421 905 597 181
Prešov                               SLOVDAN PLUS, s.r.o.                                              +421 905 605 457
Košice                               MA - NA, MM s.r.o.                                                         +421 903 418 133
Košice                               PR - Style, s.r.o.                                                           +421 918 620 249
Bardejov                          DIADOOR s.r.o.                                                          +421 944 538 034
Svidník                                Miroslav Leľo - IROLEL                                        +421 907 188 537
Vranov nad Topľou       MG s.r.o.                                                                 +421 915 482 228
Humenné                         Martin Marcinčák REN PARK                              +421 907 180 153
Michalovce                      MG s.r.o.                                                                       +421 56 6443924

Kontakty Partneri SHERLOCK®

Značková predajňa SHERLOCK®



SHERLOCK®  realizované
projekty

Malé Krasňany - Bratislava
407 setov bezpečnostných dverí

Komplex Stein - Bratislava
650 setov bezpečnostných dverí

Národný futbalový štadión - Bratislava
334 setov bezpečnostných dverí

Einpark - Bratislava
334 setov bezpečnostných dverí

Slnečnice - Bratislava
322 setov bezpečnostných dverí

Mlynská Bašta - Košice
134 setov bezpečnostných dverí

Bezpečnostné dvere SHERLOCK® vyberajú do svojich projektov aj skúsení
developeri. Či už ide o nové bytové domy alebo iné ubytovacie kapacity
- bezpečnostné dvere musia ladiť s ostatnými prvkami a najmä - musia 
chrániť obyvateľov a ich cennosti. Skúsení developeri vedia, že kvalitné 
bezpečnostné dvere dotvárajú celkový pocit z nového priestoru 
a zvyšujú jeho hodnotu.  

Jarabinky - Bratislava
380 setov bezpečnostných dverí



ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

Kontak na predajcu:


