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Siguranta locuintei  

 

O locuinţă neocupată cu acces facil, cu o mulţime de ascunzători şi de posibilităţi de ieşire 
neobservată este foarte atractivă pentru spărgători. Imaginea de mai sus prezintă locurile din casa 
dumneavoastră şi din împrejurimi pe care ar trebui să le securizaţi.  

Usa Principala 

 

 

Uşa principala a locuinţei dumneavoastră este prima linie de apărare împotriva accesului ilegal. 
Spărgătorii vor viza în mod normal o locuinţă cu nivele de securitate ce pot fi detectate de către ei de 
la uşa de la intrare. Suplimentar montării de încuietori pentru a asigura uşa, asiguraţi-vă că aveţi 
montat un vizor şi un lanţ de uşă pentru a putea verifica cine este la uşă înainte de a le permite 
accesul.  
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• Amortizor 
 

 

În multe cazuri, este important ca o uşă să fie închisă atunci când nu este utilizată. Un amortizor va 
asigura ca, ori de câte ori este acţionată o uşă, aceasta va reveni la poziţia sa închisă. În multe 
locuinţe moderne această funcţie este critică din punct de vedere al regulilor de protecţie la incendiu. 

 

• Balama Bolt 

 

Ambele feţe ale uşii dumneavoastră sunt vulnerabile atacului; montând bolţuri de securitate 
suplimentare pe latura cu balamalele, instalaţi o a doua dimensiune a protecţiei. Bolţurile balamalelor 
sunt acţionate şi eliberate automat atunci când deschideţi şi închideţi uşa.  

 

• Vizor 

 

 

Spargerile în care proprietarul casei este „păcălit” să permită accesul unui infractor în locuinţa sa sunt 
în creştere. Montarea şi utilizarea unui vizor pentru uşă vă permite vedeţi cu exactitate cine este la uşă 
înainte să îi permiteţi să intre. 
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• Lanturi pentru usa 

 

Spargerile în care proprietarul casei este „păcălit” să permită accesul unui infractor în locuinţa sa sunt 
o activitate în creştere. Montarea şi utilizarea unui lanţ de uşă vă permite să vă asiguraţi cu exactitate 
cine este la uşă înainte să le permiteţi să intre. 

• Broasca ingropata (pachetul de siguranta) 
 

 

 

Broastele ingropate pot fi acţionate de un cilindru de siguranta sau de parghii. Cu cât mai mare este 
numărul de pârghii, cu atât încuietoarea este mai sigură. Aceasta este forma principala de aparare 
impotriva atacurilor asupra usii si ca rezultat al cererilor majoritatii companiilor de asigurari, aceasta 
este cerinta de baza in vederea asigurarii unei case. Lungimea zavorului care intra in tocul usii este 
direct proportionala cu nivelul protectiei pe care il veti obtine. Daca esti jefuit, este tarziu sa afli ca nu 
ai avut o broasca corespunzatoare la usa principala.  

O usã echipatã cu aceste produse oferã o sigurantã suplimentarã prin întrepãtrunderea celor trei 
componente ale sale: cilindrul de sigurantã, broasca si garnitura de mânere cu silduri.  
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Usi de interior 

 

 

 

 

Nivelul de securitate al uşilor interioare nu trebuie să fie de obicei la fel de ridicat ca al celor de 
exterior. Uşile de interior din lemn pot fi asigurate utilizând zăvoare sau broaste ingropate pentru 
cheie. 

Seifuri 

 

 

Seifurile sunt utilizate pentru depozitarea articolelor de valoare cu dimensiuni relativ mici, cum ar fi 

bijuterii, aparate foto, etc. În condiţii de creştere a infracţiunilor de furt de identitate, merită să luaţi în 

considerare achiziţionarea unui seif în care să păstraţi documente importante cum ar fi paşapoarte şi 

certificate de naştere. Seifurile  sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni şi cel mai frecvent 

sunt furnizate cu orificii pre-realizate, permiţând montare permanentă. Unele seifuri pot fi deschise 

manual cu o cheie iar altele au tastatură pentru introducerea codului personal. 
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Usa spate 

 

 

 

 

 

Uşa din partea din spate a locuinţei nu este de obicei la vedere, astfel că este potenţial una dintre cele 
mai vulnerabile părţi ale locuinţei dumneavoastră. Asiguraţi-vă că sunt montate încuietori care 
respectă standardele britanice de bună calitate pentru toate uşile de exterior şi sunt montate bolţuri 
suplimentare la uşa din spatele casei pentru o siguranţă deplină. 

 

 

Porti 

 

 

 

 

Pentru a vă asigura că aţi protejat corect locuinţa dumneavoastră, este necesar să fiţi siguri că 
accesul la partea din spate a locuinţei este limitat la persoane autorizate. Porţile laterale vor furniza în 
mod normal bariera principală la această parte a proprietăţii dumneavoastră şi pot fi asigurate cu 
uşurinţă cu un lacăt şi încuietoare sau broasca aplicata pentru a face mai dificil accesul pentru orice 
potenţial intrus. 
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• Broasca aplicata 
 

 

 

 

 

Broasca aplicata traditionala ofera siguranta de baza si ar trebui folosita unde nu este ceruta siguranta 
inalta. Este recomandata pentru usile de intrare in apartamente ca încuietoare suplimentara.  

 

 

• Lacat si zavor 
 

 

 

 

Lacătele sunt soluţii foarte convenabile şi flexibile, utilizate adesea pentru magazii şi porţi. Acestea 
sunt disponibile într-o gamă variată de rezistenţă, durabilitate şi grad de coroziune. Atunci când alegeţi 
un lacăt, trebuie să aveţi în vedere dacă acesta va fi folosit pentru exterior sau dacă este mai 
convenabil să utilizaţi un lacăt cu combinaţie decât să purtaţi cu dumneavoastră chei. 

 

 

 

 


