Nyaralónk védelmében
Az otthon biztonsága mindenki számára fontos, ám sokan nem tudják, hogy milyen
apróságokon múlik néha annak megóvása. Ugyanez érvényes ősszel hátrahagyott
nyaralónkra is. Ne felejtsük el: ingatlanunk védelme érdekében, mi tulajdonosok tehetünk a
legtöbbet.
A nyaralónk védelmét növelhetjük az alábbi néhány apró, de hasznos „trükkel”:
 Nyaralónk, ingatlanunk - ha épp nem vagyunk ott - legfőbb „őrzői” szomszédjaink, az
utcán járók. Ezért érdemes a kerítést úgy kialakítani, hogy az utcafront felől rálátást
biztosítsunk kertünkre. Így a rejtőzködés esélyének kiiktatásával növeljük annak
esélyét, hogy a betörőt észleljék, míg a kertben tartózkodik.
 Ha az ingatlant hosszabb időre hagyjuk magára, érdemes valakit megkérni, hogy
időnként ránézzen az épületre.
 A kertben ne hagyjunk elől kerti szerszámot vagy olyan értéket, ami kedvet csinálna a
kellően motivált elkövetőnek.
 Praktikus lehet az ingatlanhoz vezető útszakasz folyami sóderrel való kitöltése és a
bejárati ajtó fölé szerelt mozgásérzékelő lámpa. Nincs olyan betörő, aki szeretné
szétkürtölni a szomszédoknak, hogy megérkezett.
 Egy kutyaház vagy itatóedény könnyen azt a látszatot keltheti, hogy a háznak
négylábú őrzője is van. Bízzuk a betörőre, hogy vajon ezt teszteli-e.
 Az ingatlan mechanikus védelme elsősorban a megfelelő nyílászárókon és zárakon
múlik. Az ablakokat megerősíthetjük ráccsal vagy biztonsági üveggel, de
költséghatékony megoldás lehet a betörésvédő fólia is. A biztonsági ajtó és zár
megválasztását bízzuk a szakemberre.
 A mechanikus védelem mellett – saját nyugalmunk érdekében – alkalmazhatunk
elektronikus védelmet is. A távfelügyeleti rendszer és a kivonuló szolgálat ma már
szinte országos lefedettséget biztosít. Többszintű ingatlan esetében figyeljünk, hogy a
felsőbb szintekre való illetéktelen bejutás legalább olyan nehéz legyen, mint az
utcaszint felől. A belógó faágak, ereszcsatornák néha lehetővé teszik az emeleti
nyílászárók könnyű megközelítését. Ezeket távolítsuk el vagy akadályozzuk meg a
rajtuk történő feljutást.
 Néhány olcsó, de praktikus eszközzel – még ha távol is vagyunk – könnyen azt a
látszatot kelthetjük, mintha otthon lennénk. Szerezzünk be egy tv-szimulátort vagy
időzített kapcsolót.
 Nyaralója, hétvégi háza kulcsát soha ne tárolja a lábtörlő alatt vagy muskátlis
cserépben.
 Végül, ha teheti, figyeljen szomszédjai értékeire is!
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