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HODNOTA BEZPEČNÉHO DOMOVA

HISTÓRIA
Bezpečnostné dvere „vynašiel“ pre svoj
petržalský byt ešte v roku 1988 František
Fedík. Býval v paneláku na najväčšom
slovenskom sídlisku, a preto sa rozhodol
zabezpečiť svoj domov lepšie. Bytové
dvere vylepšil o viaceré bezpečnostné
prvky. Jeho nové, bezpečnejšie dvere sa
zapáčili viacerým susedom, ktorí si u neho
objednali rovnaké vylepšenia pre tie svoje.
A tak sa pred 30 rokmi začal príbeh značky
SHERLOCK®. V roku 1993 založil F. Fedík
spoločnosť Sherlock, s. r. o. a zaregistroval
ochrannú známku bezpečnostných dverí
SHERLOCK®. Od roku 1997 sa dvere
vyrábajú na Záhorí – pôvodne sídlil závod
v Jakubove a od roku 2006 až dodnes
pôsobí spoločnosť v Malackách.
V roku 2013 sa stal SHERLOCK®
súčasťou medzinárodnej skupiny ASSA
ABLOY. Tá je najväčším svetovým
dodávateľom inteligentných riešení
zámkov a zabezpečenia predovšetkým
domácností. K bezpečnostným dverám
tak pribudli najmodernejšie technologické
riešenia a inteligentné bezpečnostné
doplnky, ako napríklad alarmy, inteligentné
zámky, digitálne dverové priezorníky,
IP kamery, sirény a podobne.
Značka SHERLOCK® ASSA ABLOY patrí
na slovenskom trhu k lídrom v oblasti výroby
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bezpečnostných dverí. Tie doposiaľ
ochraňujú už viac ako 300-tisíc domácností
a inštitúcií v strednej Európe. Okrem Slovenska
pôsobí spoločnosť aj na českom
a maďarskom trhu.
INOVÁCIE
V roku 2013 sa stal SHERLOCK® súčasťou
medzinárodnej skupiny ASSA ABLOY.
Tá je najväčším svetovým dodávateľom
inteligentných riešení zámkov a zabezpečenia
predovšetkým domácností.
K bezpečnostným dverám tak pribudli
najmodernejšie technologické riešenia
a inteligentné bezpečnostné doplnky.
Do ponuky značky sa pridal koncept
bezpečnostných dverí MATRIX. Jeho
základom sú bezpečnostné dvere
SHERLOCK®, ktoré sú podľa požiadaviek
zákazníka dopĺňané o bezpečnostné
alarmy, inteligentné zámky, digitálne
dverové priezorníky, IP kamery alebo sirény.
Tie sú kompatibilné so všetkými modelmi
dverí SHERLOCK®.
Medzi posledné inovácie značky
SHERLOCK® ASSA ABLOY patrí digitálny
priezorník YALE, ktorý je najmodernejšou
alternatívou klasického optického priezorníka.
Vonkajší priestor pred vchodom do bytu
alebo kancelárie monitoruje širokouhlá
kamera. Tá je pri vyšších modeloch

vybavená funkciou infračerveného
snímania, vďaka čomu máte prehľad
o dianí za dverami aj v úplnej tme.
Nasnímaný obraz sa v závislosti
od modelu priezorníka zobrazuje
na LCD paneli s uhlopriečkou od 3,2 do
4,7 palca a zároveň zaznamenáva obraz
na pamäťovú kartu. Prostredníctvom
mobilnej aplikácie môže mať zákazník
prístup k záznamu aj na diaľku, takže aj
počas neprítomnosti má prehľad o tom, čo
sa deje pred bezpečnostnými dverami.
Ďalšou z noviniek je inteligentný motorický
zámok Yale ENTR. V závislosti od konkrétneho
modelu umožňuje odomykanie pomocou
PIN kódu, čipu, odtlačku prsta alebo
prostredníctvom mobilného telefónu.
Mobilná aplikácia zároveň ponúka správu
kľúčov. Používateľ tak môže ľubovoľne
aktivovať či deaktivovať kľúče, umožniť ich
použitie len v určitý čas a deň. Rovnako
jednoducho získa informáciu o aktuálnom
stave dverí (zamknuté/odomknuté) a výpis
použitia jednotlivých kľúčov.
HODNOTA ZNAČKY
Dvere SHERLOCK® sú certifikované podľa
noriem platných v Európskej únii a ich
základom je kvalitné oceľové jadro.
Zákazníkom sú dodávané vždy v sete spolu
s bezpečnostnou zárubňou a doplnkami

rovnakej bezpečnostnej triedy. Súčasťou
ponuky sú aj drevené a nerezové prahy,
svetlíky a najmodernejšie technologické
riešenia – digitálne priezorníky či inteligentné
motorizované zámky. Služba zákazníkom
sa začína už pri prvom kontakte
s autorizovaným predajcom.

Po úvodnej konzultácii vyšle
ku klientovi do nehnuteľnosti
servisného technika, ktorý
presne zameria výšku,
šírku a hrúbku otvoru
pre bezpečnostné dvere
a zárubňu. Po objednaní
vyrobia v závode
v Malackách celý set
prakticky na mieru a zhruba
po šiestich týždňoch od
objednávky nainštalujú
autorizovaní odborníci
všetky objednané prvky.
Z hľadiska zabezpečenia
domácnosti je rovnako
ako odborná inštalácia
dverí a zárubní dôležitá
aj bezpečnosť a kvalifikovanosť
pozáručného servisu.
Spoločnosť automaticky
ponúka kompletný časovo
neobmedzený a bezplatný
havarijný servis.
Produkty spoločnosti
SHERLOCK® ASSA ABLOY
si môžu zákazníci pozrieť
priamo v reprezentatívnom
showroome Tri veže
v Bratislave. V rámci
Slovenska sú to distribuční
partneri, ktorí pôsobia
vo všetkých regiónoch.
Okrem toho prezentuje
značka svoje produkty,
novinky a akcie
aj na vlastnej webovej
stránke www.sherlock.
sk a prostredníctvom
sociálnej siete Facebook.
V neposlednom rade
sú to veľtrhy a výstavy,
ako napríklad
Agrokomplex v Nitre.
Dvere SHERLOCK®
ASSA ABLOY sú prvé
na Slovensku vyrábané
bezpečnostné dvere
s už viac ako 30-ročnou
tradíciou. Všetky produkty
sú testované v akreditovaných
skúšobniach a majú certifikát
podľa európskej normy.
Spoločnosť ponúka všetky
bezpečnostné dvere v sete
s bezpečnostnou zárubňou
a doplnkami rovnakej
bezpečnostnej triedy.
Okrem toho je súčasťou
objednávky aj návšteva
servisného technika, ktorý
zameria dverový otvor
a dvere so zárubňou
sú vyrábané na mieru podľa
požiadaviek zákazníka. Samozrejmosťou
je aj non-stop havarijný servis.
Za vznikom značky SHERLOCK® ASSA
ABLOY bola vízia chrániť súkromie seba
a svojej rodiny. Šikovnosť a vynaliezavosť
sú aj dnes ideálmi, ktoré spoločnosť
kladie do popredia pri výrobe všetkých

bezpečnostných prvkov. Dizajn aj funkčnosť
bezpečnostných dverí sú pravidelne
obmieňané a aktualizované podľa
trendov v oblasti bezpečnosti.

HOVORÍ ZUZANA SLEZÁKOVÁ
VÝKONNÁ RIADITEĽKA SHERLOCK® ASSA ABLOY

„Sme radi, že prvé na Slovensku
vyrábané protipožiarne bezpečnostné
dvere vyvíjajú a vyrábajú Slováci. Značka
SHERLOCK® ASSA ABLOY má v tomto
priemysle bohatú históriu už viac ako
30 rokov, takže je odborníkom vo svojom
odvetví. Väčšina našich zamestnancov
v závode je zo Záhoria, mnohí u nás
pracujú 20 a viac rokov, majú skúsenosti
a know-how, ktoré si veľmi vážime.
V závode sme jedna rodina. Zároveň sme
súčasťou najväčšieho svetového výrobcu
a dodávateľa inteligentných riešení
zabezpečenia bytových a nebytových
priestorov a vďaka tomu máme prístup
k medzinárodnému know-how, ale
aj potrebným finančným prostriedkom
na modernizáciu a rozvoj závodu.”
ZNAČKA A ČÍSLA
❍❍ ZA VIAC AKO 30 ROKOV TRADÍCIE
ZNAČKY SÚ BEZPEČNOSTNÉ
DVERE SHERLOCK® ASSA
ABLOY VO VIAC AKO 300 000
DOMÁCNOSTIACH NA SLOVENSKU,
ALE AJ V ČESKU A MAĎARSKU
❍❍ VO VÝROBNOM ZÁVODE
V MALACKÁCH PRACUJE
130 ZAMESTNANCOV
❍❍ PORTFÓLIO ZNAČKY
OBSAHUJE DEVÄŤ TYPOV
INTERIÉROVÝCH A DVA MODELY
EXTERIÉROVÝCH DVERÍ
❍❍ DIZAJN DVERÍ SA PRISPÔSOBUJE
POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKA:
NA VÝBER JE 32 POVRCHOVÝCH
ÚPRAV, RÔZNE TYPY SVETLÍKOV,
PRAHOV, ZÁRUBNÍ A INÝCH
DOPLNKOV
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