Profesionální zámky

zamotají hlavu nejednomu zloději

BLOCKSHAFT

BLOCKSHAFT 2 + GPS

GATELOCK VAN

BLOCKSTEM

GATELOCK

mechanická ochrana proti
odcizení vozidla

kompletní ochrana
před odcizením vozidla

proti vykradení nákladového
prostoru užitkových vozidel

proti krádeži zemědělských,
lesnických a stavebních strojů

zámky pro rolety
a posuvné brány

SECURITY

Editorial
Firma TOP CENTRUM myslí nejen na bezpečí, ale i na ochranu majetku
svých zákazníků, a proto přichází se zabezpečovacími systémy
italské
firmy Block Shaft®. Jedná se o špičkové zabezpečení nejen osobních
a dodávkových vozidel, zemědělských a stavebních strojů, ale i
zabezpečení proti vniknutí do objektu. Kombinace 20-ti let zkušeností z řad
evropského trhu a vlastního vývojového oddělení, přinesla mnoho inovací,
díky kterým nyní disponují tyto zabezpečovací systémy jedinečnou technologií,
která nemá na trhu obdoby. Činí vozidla pro zloděje prakticky nepřekonatelná.
Kvalita systému je potvrzena i Ministerstvem dopravy, které výrobky
homologovalo. Naše produkty jsou také podporovány tuzemskými i zahraničními
pojišťovnami, které v případě instalování zabezpečovacích systémů poskytují
slevy na pojištění vozidel a majetku. Pevně věříme, že i na území ČR a Slovenska
ochrání tyto zabezpečovací systémy majetek nejen tuzemských podnikatelů,
ale i ostatních obyvatel, stejně jako se to daří v desítkách zemí světa.
Unikátním produktem na trhu je systém zabezpečení pro užitková
vozidla Gatelock Van. Je určen pro všechny, od velkých přepravních firem
až po drobné živnostníky, v jejichž vozidlech se nachází hodnotný majetek.
Právě ti jsou totiž častým terčem zlodějů. Jen v loňském roce bylo evidováno
22 976 krádeží věcí z vozidel, to je více jak 60 krádeží denně. S ohledem
na mnohatisícovou, mnohdy milionovou hodnotu převáženého majetku a možnou
ekonomickou ztrátu v případě odcizení, je investice v řádu několika tisíc korun
do toho zabezpečení prakticky zanedbatelná.
Důležitým kritériem při rozhodování o spolupráci se společností Block Shaft® byl
pro nás soulad firemních hodnot, jelikož si také zakládají především na kvalitě,
a proto všechny výrobní i technologické procesy probíhají v domovině této firmy,
kterou je Itálie. O kvalitě těchto systémů svědčí také spolupráce s německou
firmou Sortimo, která je i naším dlouhodobým partnerem a právě s kvalitou jejich
vestaveb do vozidel máme řadu let pozitivních zkušeností.
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Statistika za rok 2014
37000

9500

2400

LOUPEŽÍ

KRÁDEŽÍ AUT

ODCIZENÝCH
OCTÁVIÍ

Objednejte si

svoje bezpečí již nyní!

Už Vás nebaví jenom přihlížet

krádežím a loupežím Vašeho majetku?

Pomůžeme Vám!

Každý rok

je ukradeno cca 9 500 aut

Každý den

je ukradeno cca 20 aut

Každou hodinu
je ukradeno cca 1 auto
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Ochránce
pro Vaše auto
•
•
•
•

ZAMYKÁ TYČ ŘÍZENÍ
VYSOKÁ BEZPEČNOST A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
ODOLNÝ ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ A PLANŽETOVÁNÍ
OCHRANA PROTI ODTAŽENÍ VOZU
BLOCKSHAFT
A PROTI KRÁDEŽI AIRBAGU
• BEZ SVAŘOVÁNÍ V INTERIERU VOZIDLA
• SLEVA NA HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍ
• MAPU MONTÁŽNÍCH MÍST NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ
Blokování sloupku řízení je nejefektivnější
způsob ochrany vozidla před odcizením.
Narozdíl od zámku zpátečky nelze vozidlo
odtáhnout, systém BlockShaft navíc brání
krádeži airbagu. Tovární zpracování s použitím originálních autodílů nemá žádný
vliv na funkčnost deformačních zón vozidla. Ve srovnání s konkurenčním řešením
(jehož montáž zahrnuje svařování zařízení uvnitř vozidla) nehrozí vznik vibrací

v systému řízení vozidla (a následná technická nezpůsobilost). Použitý zámek a klíč
jsou originálním řešením firmy BlockShaft,
klíč nelze kopírovat a je zcela odolný proti
existujícím metodám překonávání (bumping, planžetování). Cylindr zámku získal
certifikaci podle UE EN1303. Uvedená míra
bezpečnosti a vysoký standard zpracování jsou výsledkem 20 let působení značky
BlockShaft na italském trhu.

Gumová ochrana

Bezpečnostní zámek

Už se Vám stalo, že Vás oloupili o vůz
a nikdo Vám nepomohl?

My Vám nepomůžeme,
Vaše auto rovnou najdeme!
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Ochrana a monitoring
Vašeho auta
•
•
•
•
•
•
•

VŠECHNY PŘEDNOSTI DOPLŇUJE GPS
TOP SLEDOVÁNÍ
TOP BEZPEČNOST
BLOCKSHAFT 2
TOP STŘEŽENÍ
+ GPS
NON-STOP POD DOHLEDEM
SLEVA NA HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
MAPU MONTÁŽNÍCH MÍST NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ

Již v devadesátých letech vznikla na území ČR řada společností, které jsou činné
v oboru zabezpečení vozidel. Za poměrně
dlouhou dobu působnosti si ty nejúspěšnější vybudovaly významné postavení
na trhu v České republice a získaly desetitisíce spokojených zákazníků.
Všechny úspěšné společnosti zaměstnávají odborníky na problematiku zabezpečení vozidel, kteří své odborné znalosti
z oblasti automobilismu implementu-

jí do systému zabezpečení. Ti nejlepší
mají své produkty chráněné ochrannou
známkou. Všechny své produkty nabizejí
na celém území ČR prostřednictvím obchodních partnerů. Samozřejmě i v sídle
společnosti si může zájemce vybrat
a zajistit instalaci vybraného produktu.
Střežení vozidel probíhá na území celé
Evropy, díky jejich začlenění do systému
celoevropského střežení vozidel EUROWATCH.

ÚSPORA PŘI PLACENÍ
POJISTNÉHO ZA VAŠE AUTO !!!
Vhodná kombinace mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení nejen
snižuje riziko krádeže auta, ale také dává možnost až dvojciferných slev na pojistném. Kombinace mechanického zajištění s vyhledávacím systémem GPS a systémem
komunikace GSM patří k nejdokonalejším. Překoná-li zloděj mechanické zabezpečení
a s vozidlem odjede, potom GPS stále sleduje polohu auta s přesností na deset metrů,
GSM pak komunikuje s vozidlem a údaje přenáší do dispečinku. Dispečinky spolupracují
s komerčními bezpečnostními službami a hlavně s policií ČR, která je jediná oprávněná
vozidlo zastavit a dále s pachateli řešit odcizení.

AW-TOP monitor

Pasivní systém zabezpečení s on-line monitoringem a knihou jízd.
Sledování a monitoring vozidel není v současné době běžná záležitost jen u velkých
flotil vozidel, ale je již téměř běžnou záležitostí u menších vozových parků. Zákazníci,
kteří dodnes váhají s pořízením monitoringu služebních vozidel, ztrácejí náskok před
konkurencí v oblasti operativního řízení a dále přicházejí o nemalé prostředky vynaložené v souvislosti s provozem vozidel ve zbytečné komunikaci s řidiči a v mnoha
dalších směrech. Sledování vozidel není v dnešní době již finančně náročná záležitost,
proto úspory dosahují mnohdy i více než 20%, a to v relativně krátké době od pořízení
systému. Sledování vozidel se děje pomocí webového rozhraní, které přináší komfortní
a rychlý přehled o všech vozech současně a generuje automaticky knihy jízd. Připojením
GPS jednotky na moderní systém zamykání volantu Block Shaft® získá uživatel zprávu
na mobilní telefon o neoprávněné manipulaci vozidla. Polohu vozidla si může zobrazit přímo na telefonu. Součástí webového portálu je i mnoho užitečných funkcí. Zákazníci, kteří si systém sledování vozidel po dlouhé době váhání pořídili, jsou překvapeni
jeho přínosem. Tento produkt je vhodný i pro soukromé uživatele vozidel k základnímu
zabezpečení vozidla proti krádeži.

AW-TOP security
Aktivní systém zabezpečení

Aktivní zabezpečovací sytém střežení vozidla se vyznačuje tím, že vozidlo je napojeno
na non-stop dispečerské pracoviště střežení vozidel a také obsahuje prvky aktivní
ochrany vozidla. Jedná se zejména o napojení GPS jednotky na uzamykací systém
Block Shaft® a dále detekci odtahu vozidla za využití 3D senzoru v satelitní jednotce.
Pokud dojde k alarmu na takto střeženém vozidle je zpráva přenášena na non-stop
dispečink, který zajistí kontakt s uživatelem vozu a fyzické dohledání vozidla při krádeži. Pojišťovny na tento druh zabezpečení poskytují slevy dle svých pojistných podmínek.
Sleva u dražších vozidel vyrovnává a někdy i převyšuje provozní náklady spojené
s aktivnímzabezpečením vozidel. Tento produkt je vhodný i pro soukromé uživatele
vozidel k základnímu zabezpečení vozidla proti krádeži.

Střežení EUROWATCH
Eurowatch je evropský systém pro střežení vozidel, který pracuje ve více než 30-ti zemích, a to za pomoci národních operátorů, kteří jsou mezi sebou propojeni jednotnou
technologií střežení vozidel. Při krádeži vozidla, které je registrováno u konkrétního
národního operátora, je pomocí systému Eurowatch vozidlo předáno přes londýnskou
centrálu na monitory konkrétního dispečinku v zemi, kde se kradené vozidlo nachází.
Tamější operátor potom provede nezbytná opatření k zajištění vozidla ve spolupráci
s místní policií.
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Překvapte zloděje a nedejte záminku
k odcizení nákladu z Vaší dodávky!

Zabezpečte svůj majetek!
SLEVA NA POJISTNÉM + MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NADSTANDARDNÍCH PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ *

*V rámci instalace výrobku Gatelock Van můžete obdržet slevu na riziko odcizení u pojištění přepravovaných věcí či nákladu. Dále můžete
získat nadstandardní podmínky pojištění jako např. krytí rizika odcizení po celých 24h (většina pojišťoven má výluku na odcizení během
noci).

Ochrana proti vykradení
nákladového prostoru
užitkových vozidel
•
•
•
•
•
•
•

FLEXIBILITA
ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ
ODOLNÉ TĚLO ZÁMKU
GATELOCK VAN
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
CERTIFIKOVANÝ ZÁMEK
VYROBENO ZE SPECIÁLNÍ OCELI
MAPU MONTÁŽNÍCH MÍST NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ

Gatelock Van je novým řešením bezpečnosti firemních aut. Je nainstalováno
na dveřích nákladového prostoru nebo
na zadních dveřích a chrání tak proti
napadení zvenku. Díky geometrii a velmi tvrdému ocelovému tělu je Gatelock

GV SMALL

GV MEDIUM
Elektr.
verze
k dodání

Ruční
zamykání

Firemní
logo

Odolný
poškození a počasí

Van odolný odvrtání a nebo vyříznutí.
Jeho uzamčení pouhým zabouchnutím dveří umožňuje nakládání a vykládání zboží velmi komfrotně a hlavně
bezpečně. Dodává se v několika verzích
a velikostech.

Odolný
poškození a počasí

GV LARGE
Elektr.
verze
k dodání

Automatické
zamykání

Firemní
logo
Prachovka
Ukazatel
uzamčení
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Automatické
zamykání

Firemní
logo

Odolný
poškození a počasí

GV SMALL
F SERIES
Snadno a rychle se nainstaluje. F SERIES - stačí vyvrtat
jednu díru v kovové části karoserie. Může být nainstalován jak na bočních, tak na zadních dveřích auta.

T SERIES
Konstruován pro auta se zadními dveřmi výklopnými
nahoru. T SERIES je vhodný exkluzivně pro zadní dveře.

P SERIES
Díky speciálním západkám ho lze namontovat na boční
i zadní dveře bez nutnosti vrtat, byť jedinou montážní
díru.

LIGHT SERIES
LIGHT VERSION se namontuje na karoserii pomocí šesti ocelových nýtů. Zámek je vhodný na boční
i zadní dveře libovolného dodávkového auta.

COURIER SERIES
Tento model byl zkonstruován speciálně pro spediční firmy. Kombinace vysoké bezpečnosti a snadného použití dělá tuto verzi tou nejpoužívanější
pro ty, kdo potřebují efektivní ochranu.

PRO SERIES
PRO series je vylepšená verze “courier” přidáním:
• Signalizace uzamčení
• Prachovky
• Sady vnitřní podložky a nerezových nýtů

GV LARGE
MAXI SERIES
Snadná montáž a použití. MAXI series byla
speciálně určena ke kompenzaci kroucení
karoserie nákladního a skříňového vozidla při
jízdě. Vhodné pro boční i pro zadní dveře.
Standardní výbava je:
•
•
•

kontrola uzamčení
krytka proti prachu
distanční podložky pro některé tvarované
kovové části

GV MEDIUM

Natočíte kola,

aplikujete zámek
a je to !
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Ochránce
pro zemědělské,
lesnické a stavební stroje
BEZPEČNOST VE TŘECH KROCÍCH
1. Zaparkujte stroj, vytočte kola na maximum buď doleva
či doprava. Změřte volnou, viditelnou část pístu,
aby bylo možné zvolit správný rozměr BLOCK STEM
(průměr a délka).
2. Ujistěte se, že volant je ve správné poloze
(max. vpravo nebo vlevo), že je vypnutý motor a nyní
lze umístit spodní část zabezpečovacího prvku na píst.
Přiložte horní část , klíč musí být v poloze “odemčeno”.

BLOCKSTEM

3. Otočte klíčem do polohy “zamčeno”.

BLOCK STEM lze aplikovat na všechny
traktory a zemní stroje s hydraulickým
systémem řízení. BLOCK STEM se nasadí při plném vytočení kol. BLOCK STEM
je vyroben z kalené oceli C40, povrch
je ještě poniklován. BLOCK STEM byl testován a certifikován „Thatcham“ a dosáhl

hodnocení kategorie 3. Je používán bezpečný cylindrický zámek a aplikace celého zařízení vyžaduje pouze 3 jednoduché
kroky. Po složení B-STEM a jeho uchycení
na píst je chráněn celý píst mezi válcem
a uchycením na kolo. Stroj není možné řídit ani jinak s ním manipulovat.

OCHRANA U RÁMU S OTOČNOU HLAVOU.
U traktorů vybavených snímatelnou otočnou hlavou, byla ochrana vytvořena tak,
aby se zamezilo jejímu odstranění a aby se zabránilo stažení BLOCK STEMu.

Pořiďte si pořádný zámek,
který ochrání Vás i Vaše blízké!

Gatelock je jasná volba!
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Víceúčelová ochrana
proti vstupu do objektu
•
•
•
•
•
•
•
•

NEUCHOPITELNÝ ZLODĚJSKÝM NÁŘADÍM
CHRÁNĚNÝ PŘED VYHÁČKOVÁNÍM
ODOLNÝ VLIVU POČASÍ
ODOLNÝ VRTÁNÍ
ODOLNÝ ŘEZÁNÍ
SNADNO POUŽITELNÝ
VELMI BEZPEČNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
SLEVA NA POJISTNÉM ZA VÁŠ MAJETEK

GATELOCK se nainstaluje velmi snadno. Je
to zámek, kterým ochráníte firemní prostory, dům i garáž. Konstrukce a design
jsou navrženy pomocí moderních postupů. Proto je GATELOCK nepoškoditelný

GATELOCK

nářadím, vrtáním, sekáním a je odolný
počasí. Bezpečnostní prvek je navržen
a vyroben tak, aby geometrie zabraňovala jeho překonání. K výrobě byly použity
špičkové technologie.

MONTÁŽNÍ STŘEDISKA

VÝHRADNĚ PRO BLOCK SHAFT®

TC

SECURITY

Rohovládova Bělá

Pardubice

České Budějovice

Žilina

Poprad
Košice

Nitra
Bratislava

topcentrum.cz
Aktualizovaná mapa montážních středisek
na webových stránkách.

Výhradní distributor pro ČR a SR:
TOP CENTRUM CZ s.r.o.
Rohovládova Bělá 91, 533 43
Tel.: +420 466 921 292
topcentrum@topcentrum.cz
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