
No tots els sistemes de seguretat 
ofereixen el mateix nivell de resis-
tència, i malauradament, molts dels 
panys i claus existents són força 
similars amb el que en moltes oca-
sions és difícil de saber quin nivell 
de protecció tenim de casa nostra i 
de la nostra família.

Resistència física i protecció: el tipus de porta 
de seguretat, els panys instal·lats o la clau del 
nostre pany, són els elements determinants.

Detecció i avís del robatori: alarma domèstica 
i càmeres de seguretat.

Protecció interior: caixa forta per objectes va-
luosos.

EL MÉS EQUILIBRAT ÉS LA INVERSIÓ EN 
LES 3 CAPES DE PROTECCIÓ DE LA NOS-
TRA LLAR:

www.gremideferreteria.org
Si vols més informació

Si tens algun dubte en temes de bricolatge, consulta als 
professionals de les Ferreteries Agremiades de Catalunya

Recorda: Bricolatge és l’estalvi i la
satisfacció de fer-ho tu mateix



QUIN NIVELL  DE SEGURETAT
TINC  A CASA MEVA?

Dificultats per la instal·lació 
d’elements de seguretat:

Com puc millorar la seguretat de 
la meva porta?

Com a mínim hauries de tindre dos panys.

Tanca sempre els pestells dels panys en-
cara que estiguis a casa teva.

El bombí exterior de la porta hauria de tin-
dre un protector de seguretat contra atacs 
violents.

El bombí de la porta no hauria de permetre 
el robatori amb sistemes d’atac no violents 
i ràpids, com els utensilis per forçar panys 
o la tècnica del bumping.

Controla les claus de casa teva i si sos-
pites haver perdut alguna clau, canvia el 
bombí del pany.

Si has de deixar les claus a persones que 
no són de la teva confiança, instal·la un 
bombí de seguretat amb control de les cò-
pies duplicades.

Si la teva porta no és blindada o encuiras-
sada, considera el canvi de tota la porta.

Per valorar el nivell de seguretat d’una 
porta, demana informació al venedor so-
bre els certificats UNE-EN1627:2011 i UNE-
EN85160:2013.

Com dissuadir al lladre o 
retardar el robatori?

La gran innovació en seguretat 
és la coordinació conjunta de 
protecció física a l’exterior de la 
porta amb la detecció anticipada 
del robatori.

Ofereix una gran protecció a la 
família i dóna més temps als 
cossos de seguretat d’arribar a  
l´habitatge a protegir.

Instal·lació d’un escut 
protector de seguretat: 
nivell baix-mitjà

Instal·lació d’un nou 
pany a la meva porta: 
nivell mitjà

Instal·lació d’una 
alarma: nivell mitjà

Instal·lació d’una caixa 
forta: nivell mitjà

Canvi de bombí de 
seguretat: nivell baix 
(fàcil de substituir)

Instal·lació d’una 
porta de seguretat: 
nivell alt


