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STOP TYVEN : 77 årig dansker opfinder ny beskyttelse mod indbrud.
Sofus Kristensen fra Silkeborg har gennem livet været en aktiv iværksætter.
Ideen til den nye opfindelse opstod i irritation og forargelse, da flere bekendte oplevede at have
indbrud i deres lejligheder. Det er jo ikke blot tabet af de stjålne værdier, men i høj grad også den
afmagt og angst der opstår i kølvandet og tiden derefter, fortæller Sofus Kristensen.
Den nye opfindelse er en sikringsring i 18-8 kvalitet rustfri stål. Den er let at montere og giver
effektiv beskyttelse mod indbrud ved underboring af døre. Derudover beskytter den også mod andre
indbrudsteknikker såsom brug af slynge, bøjede strikkepinde og lignende.
Det har været spændende at arbejde sammen med låsesmede, politi og forsikringsselskaber, der jo
alle har interesse i enhver form for forebyggelse. Det er helt tydeligt at det jo ikke længere er
primitive narkomaner som er på spil. Nutidens tyveknægte er dygtige, og meget rafinerede.
Der er med tiden sket en ændring af indbrudsmønsteret. Sommerhuse er for tyvene blevet mindre
interessante. Der fokuseres i stigende grad på lejligheder, og her er det ofte ældre og enlige der
bliver ofre. Tyvene går bevidst efter ”det grå guld”, og er især interesserede i smykker og kontanter,
men bestemt også pas og ID-kort samt designerting som for eksempel lamper.
Det der beskrives som ”underboring” foregår typisk med håndbor og er næsten lydløst. Der har
været eksempler på indtrængen i stuen mens beboerne har sovet i soveværelset. Ret uhyggeligt.
Andre metoder inkluderer åbning af vriderlåsen gennem mellemrummet mellem dør og karm (der
hvor gummilisten sidder) og adgang via brevsprækker, kattelemme eller glasrude i dør eller dørparti.
Selvom alarmsystemer kan have god værdi, så foregår tyveriet desværre så hurtigt at vagtpersonale
sjældent når frem før både tyv og tyvekoster forlængst er væk. Man bør derfor sikre sig fysisk, og
låsesmeden kan her være behjælpelig med at vurdere om det eksisterende grej i døren er godt nok.
Hvis man har :
1) God lås af den nye type, typisk med firkantet nøgle.
2) Stort og kraftigt låseblik, der er skruet dybt ind i karmen.
3) Sikringsring, der er monteret indvendig omkring vrideråbneren.
Ja, så kan man føle sig tryg bag døren. Der er garderet både mod hurtig opbrækning og mod de mere
rafinerede og stille åbningsmetoder.
Sofus Kristensen`s sikringsring monteres indvendig på døren. Den passer til alle låse med indvendig
vridergreb og rund krans.
Sikringsringen er designbeskyttet og er nu tilgængelig under navnet ”Zafe-Lock”.
Den kan købes hos låsesmede eller ved nethandel via hjemmesiden www.zafe-lock.dk. Her kan man
også se udførlig monteringsvejledning, både som foto og på video.
Den vejledende udsalgspris er 330 kroner.

