
Panikové kovania zabezpečuje rýchly a bezpečný únik v prípade ohrozenia.

Panikové kovania sú vyrobené v súlade so štandardom DIN EN 1125 a DIN EN 179, 
slúžia k zaisteniu bezpečnosti osôb v prípade ohrozenia ľudského života. 

Panikové kovania  sa používajú najmä na dverách únikových východov z verejných  
budov (škôl, kín, nákupných stredísk, hotelov, firiem), ktoré navštevuje vyšší počet 
ľudí, kde v prípade akéhokoľvek ohrozenia je predpoklad vzniku panikovej situácie. 

Panikové kovania  sú tiež vhodné do objektov s osobami so zníženou pohyblivosťou.   

Panikové kovania sú určené na dvere únikových východov a požiarnych uzáverov, teda  
všade, kde je životne dôležité nájsť intuitívne východ z budovy a umožniť otvorenie dverí len
tlakom ruky alebo tela na panikovú hrazdu z vnútornej strany bez použitia kľúča alebo iného 
predmetu a to bez akýchkoľvek znalostí použitia únikových východov a zariadení. 

Panikové kovania  vždy  umožňujú  otvorenie dverí  zatlačením na panikovú hrazdu v smere 
úniku a to i v prípade, že sú dvere z vonkajšej strany uzamknuté.   

Stále platí, že úniková cesta musí zostať voľná. 

Ochrana života má vždy prednosť pred ochranou majetku.
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HASTA ŽILINA
Bytčianska 814/131
010 03 Žilina - Považský Chlmec
tel.: +421 41 5034110
e-mail: zilina@hasta.sk

HASTA NITRA
Lehota 73
951 36 Lehota
tel.: +421 37 6553841
e-mail: nitra@hasta.sk

HASTA KOŠICE
Napájadlá 5
040 12 Košice
tel.: +421 55 7299911
e-mail: kosice@hasta.sk

HASTA BRATISLAVA
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 2 44649011
e-mail: bratislava@hasta.sk

HASTA OPAVA
Vojanova 139/10
746 01 Opava
tel.: +420 553 654422
e-mail: opava@hasta.cz

HASTA BRNO
Tuřanka 115
627 00 Brno - Slatina
tel.: +420 548 210310
e-mail: brno@hasta.cz

HASTA TEPLICE
Masarykova 124
415 01 Teplice
tel.: +420 733 184389
e-mail: teplice@hasta.cz

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER
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Rôzne počty uzatváracích bodov

Základná sada  
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