
B E Z P E Č N O S Ť ,  K VA L I TA ,  D O M .

Bezpečnosť na 1. mieste

jednotka vo svete uzamknutia

najvyššia trieda bezpečnosti

nemecká kvalita – dlhá životnosť

výroba na Slovensku od roku 1991

extrémne rýchly a spoľahlivý servis

riešenia na mieru



DOM ix 6 SR plus

Vysoký stupeň ochrany domu, bytu, firmy a obchodných priestorov

extrémne vysoká ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu jadra

najvyššia technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča
pohyblivý disk v kľúči

vysoká ochrana proti manipulácii
2 odpružené horizontálne závory
až 23 autorizačných bodov na kľúči -
znemožňuje prekonanie vložky

dlhodobá patentová ochrana

masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
vyhotovenie kópie kľúča len s bezpečnostnou kartou
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
otočný gombík bez príplatku
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč bez príplatku
prekódovanie vložky pri strate kľúča

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
bezpečnostná vložka FAMILY s 5 kľúčami
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec ( 10 zubov)

€  176,90
€ 19,80
€ 29,90
€ 6,48
€ 19,68
€ 18,24

trieda bezpečnosti kľúča  6 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )

€ 149,18
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ceny s DPH



DOM ix 6 SR

Vysoký stupeň ochrany domu, bytu, firmy a obchodných priestorov

zvýšená ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu jadra

najvyššia technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča
pohyblivý disk v kľúči

vysoká ochrana proti manipulácii
1 odpružená horizontálna závora
až 23 autorizačných bodov na kľúči
znemožňuje prekonanie vložky

dlhodobá patentová ochrana

€  157,44
€ 19,80
€ 29,90
€ 6,48
€ 19,68
€ 18,24

trieda bezpečnosti kľúča  6 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )

masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
vyhotovenie kópie kľúča len s bezpečnostnou kartou
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
otočný gombík bez príplatku
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč bez príplatku
prekódovanie vložky pri strate kľúča
dostupná aj v systéme generálneho kľúča

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
bezpečnostná vložka FAMILY s 5 kľúčami
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec ( 10 zubov)
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€ 129,72

ceny s DPH



DOM ix DAS

Zvýšený stupeň ochrany vchodových dverí do domu, bytu, kancelárií

zvýšená ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu jadra

vysoká technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča
technológia “high-deep” - profil kľúča znemožňuje výrobu
duplikátov vysoký počet autorizačných bodov na kľúči (21) chráni
pred modernými metódami prekonania a manipulácie

dlhodobá patentová ochrana

najvyšší komfort a spoľahlivosť - kľúče z alpaky sa neohýbajú

€  132,12
€ 19,80
€ 29,90
€ 6,48
€ 19,68
€ 18,24

trieda bezpečnosti kľúča  6 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
bezpečnostná vložka FAMILY s 5 kľúčami
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec ( 10 zubov)
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€ 104,40

ceny s DPH

masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
vyhotovenie kópie kľúča len s bezpečnostnou kartou
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
otočný gombík bez príplatku
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč bez príplatku
prekódovanie vložky pri strate kľúča
dostupná aj v systéme generálneho kľúča



Extrémne vysoká ochrana domu, bytu a firemných priestorov

najvyššia kvalita a bezpečnosť - oceľová vložka 21 rotujúcich diskov

extrémna ochrana proti odvŕtaniu
absolútna nemožnosť vytrhnúť jadro

najvyššia technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča
oceľový 3D kľúč s multilineárnym profilom

teleso cylindrickej vložky vyrobené z vysokokvalitnej zliatinovej
ocele (MIM) zaručuje maximálnu odolnosť a ochranu
proti odvŕtaniu a vytrhnutiu

vyhotovenie kópie kľúča len s bezpečnostnou kartou
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm
núdzová funkcia emergency bez príplatku
otočný gombík bez príplatku
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč  € 14,52
dostupná aj v systéme generálneho kľúča

DOM Diamant

€  291,36
€ 49,08
€ 61,92
€ 22,08
€ 33,12
€ 30,48

trieda bezpečnosti kľúča  6 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/30 mm
bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec ( 10 zubov)
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€ 269,28

ceny s DPH



Vysoká ochrana domu, bytu a firemných priestorov

vysoká kvalita a bezpečnosť 

ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu jadra

vysoká technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča

vložený disk v kľúči uvedie do pohybu odpružené stavidlo

DOM SV

€  95,04
€ 16,63
€ 26,40
€ 6,48
€ 19,68
€ 18,24

trieda bezpečnosti kľúča  4 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
bezpečnostná vložka FAMILY s 5 kľúčami
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec ( 10 zubov)
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€ 71,76

ceny s DPH

masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
vyhotovenie kópie kľúča len s bezpečnostnou kartou
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
otočný gombík bez príplatku
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč bez príplatku
prekódovanie vložky pri strate kľúča
dostupná aj v systéme generálneho kľúča



Vysoká ochrana domu, bytu a firemných priestorov

vysoká kvalita a bezpečnosť 

ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu jadra

vysoká technologická ochrana
proti kopírovaniu kľúča

DOM LS 5

€  83,04
€ 16,63
€ 26,40
€ 6,48
€ 19,68
€ 18,24

trieda bezpečnosti kľúča  4 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
bezpečnostná vložka FAMILY s 5 kľúčami
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec ( 10 zubov)
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€ 59,76

ceny s DPH

masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
vyhotovenie kópie kľúča len s bezpečnostnou kartou
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
otočný gombík bez príplatku
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč bez príplatku
prekódovanie vložky pri strate kľúča
dostupná aj v systéme generálneho kľúča



Bezpečnosť a ochrana súkromia

Môj dom – môj hrad

Už roky sa staráme o ochranu domova našich zákazníkov, aby sa mohli
spokojne vracať domov. Ľudia, ktorí si vážia svoje súkromie sa radi
spoliehajú na svetovú jednotku v bezpečnosti a zlodejom nedajú najmen-
šiu šancu.
Okrem zariadenia a doplnkov máme v byte niečo, čoho by sme sa neradi
vzdali: pokoj, blízkych a spomienky na všetko pekné, čo sme zažili. Preto sa
tak radi spoliehame na veľké značky, ktoré nám prinesú pocit bezpečia a
ochrany súkromia. Práve servis veľkej značky prináša úľavu v situáciach, keď
sa niečo stane a hľadáme rýchle riešenia.

key-control

Od roku 1991 nám prejavujú dôveru ľudia, ktorí uprednostňujú pocit istoty,
že ich kľúče si nikto nemohol zhotoviť bez ich vedomia a súhlasu. Preto
milujú key-control. Kľúče DOM sú absolútnou špičkou v ochrane pred neo-
právneným kopírovaním. Najviac “tichých” vlámaní do bytov, domov, či
kancelárií sa uskutoční prostredníctvom ilegálnych duplikátov kľúča.  

Dôverujeme tradičným značkám

Na trhu sa vyskytujú rôzne kópie
originálov a skúsení ľudia vedia, že
pocit z nízkej ceny obvykle trvá
kratšie. Na lacnom výrobku by
čoskoro našli viaceré chyby, preto
siahajú hneď po origináli. Naše kľúče
sa stávajú vaším každodenným
spoločníkom.

Čo by ste mali vedieť

Radi by ste svoje dvere do bytu vylepšili kvalitnejšou vložkou, ktorú za
minútu neotvorí náhodný “okoloidúci”? Premerajte si hrúbku dverí podľa

priloženého obrázka a starosti o bezpečnosť vášho
bytu hoďte na naše plecia. Pamätajte, že vložka by
nemala presahovať kovanie na vonkajšej strane viac
ako 3 mm. 

Zvýšenej ochrane vašich dverí najlepšie poslúži
bezpečnostné kovanie z masívneho kovu. Jeho
účinok ešte zvýši prekrytie vložky. Nemecká značka
Dieckmann je dlhodobo zárukou najvyššej kvality a
tieto výrobky majú nesmierne dlhú životnosť. Aj po
rokoch budú veľmi dobre vyzerať a chrániť vaše prí-
bytky.
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ZK – zjednotenie vložiek na spoločný kľúč
Jedným kľúčom môžete otvoriť niekoľko rôzne dlhých bezp.
vložiek so zhodným kódom. Ideálne riešenie pre rodinné
domy alebo menšie firmy.

ZHS – systém s centrálnou vložkou
Každý byt má vlastný kľúč a jednotlivé byty sa navzájom
nedajú otvoriť. Pritom kľúčom od bytu otvoríte svoju
schránku alebo pivnicu, ale aj spoločné priestory, napr.
vchod do domu, kočíkarne, spoločnej dielne apod. Ideálne
riešenie pre obytné domy alebo menšie firmy.

HS – systém s hlavným kľúčom
Každé dvere majú vlastné individuálne kľúče. Hlavným
kľúčom (HS) otvoríte všetky dvere v systéme. Ideálne pre
penzióny, malé hotely alebo firmy.

GHS – systém s generálnym kľúčom
Tento systém sa skladá z viacerých HS systémov, nad ktorými
je generálny kľúč (GHS). Systém môže obsahovať celý rad
hlavných (HS), skupinových (GS) a podskupinových (SGS)
kľúčov. Vhodné do objektov s rozvetvenou štruktúrou.

Riešenia na mieru

GHS

GS GS GS

SGS SGS SGS SGS SGS SGS

rýchla dodacia lehota – 3 až 10 pracovných dní

rozšírenie o ďalšie bezpečnostné vložky

prekódovanie systému pri strate kľúča, pri zmenách
prístupových práv 

dodatočné vyhotovenie duplikátov všetkých
existujúcich kľúčov v systéme
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Typy vložiek

Pre zvýšenie pohodlia systém DOM ponúka
rôzne typy vložiek a zámkov na každé použitie

333 základná vložka
333T obojstranná vložka s funkciou proti zabuchnutiu (emergency)
333H polovičná vložka,rozmer 30 – 70 mm
633 oválna vložka
4013 uzamknutie okna
333K6 vložka s gombíkom z vnútornej strany
382 skrinková vložka
333K2 vložka s gombíkom z vnútornej strany
777-02 visiace zámky
4014 uzamknutie okna
333RI vložka s ozubeným vencom – 10,13,18 zubov
555P vložka do prídavného zámku
393 elektrické kľúčové spínače
777-01 ťažký visací zámok v oceľovom puzdre, matný chróm
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633 777-02 777-01

4013 4014 Service Spray



Elektronické uzamykacie systémy

DOM Protector®

design award 2009

DOM Guardian®

DOM motorická vložka

flexibilný systém prístupových práv – okamžité riešenie
pri strate kľúča, pri prijatí nového zamestnanca,
pri zastupovaní alebo návšteve

presné určenie prístupových práv (definovanie
časových zón)

rôzne dodatočné funkcie – zákaz opakovaného vstupu,
autorizácia 2 osobami, dlhodobo otvorené...

zaznamenáva posledných až 2 000 udalostí (vstupy,
pokusy...)

jednoduchá obsluha a programovanie (master karta,
PC)

jednoduchá montáž bez káblov a zásahov do dverí a
kovania – rozmery totožné s mechanickou vložkou
(otvor PZ)

bezpečnostná vložka s elektronickým systémom
kontroly vstupu

kovanie s čítačkou

BZ+

DOM Access Manager
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DOM Keypad

automatické otváranie (zatváranie) dverí
rôzne varianty ovládania

elektronická kontrola vstupov
offline / online

zadávanie prístupového kódu
možnosť pripojiť na otvárač dverí

KOMPATIBILNÉ S DOM MECHANICKÝM SYSTÉMOM



vložku nie je možné otvoriť ak
je z druhej strany vložený kľúč

núdzová funkcia emergency
(„T”) umožní otvoriť dvere, aj
keď je z vnútornej strany
zasunutý kľúč

vložka je dostupná
v uzamykacích systémoch

vložka dostupná v rôznych
prevedeniach (napr. vložka
do dverí, skrinková vložka,
visací zámok, okenná ...)

dodatočné kľúče iba po
predložení bezpečnostnej
karty

možné kombinovať
s elektronickým
uzamykacím systémom
(napr. „DOM Protector”)

ochrana proti odvŕtaniu vložky

pohyblivý disk v kľúči

technologická ochrana proti
kopírovaniu kľúča

vložka certifikovaná podľa
normy STN EN 1303

patentová ochrana do xxxx

VdS certifikát

ZK: zhodný kód umožňuje
otvárať dve alebo viac vložiek
tým istým kľúčom
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