
NOR i homologats per l’etiquetatge 
CE amb els seus graus de seguretat. 
A més, es panelen amb taulers de fus-
ta envernissats o lacats, per aconse-
guir una decoració estètica al gust de 
cada client o comunitat de veïns.

-Ha dit que certes portes blin-
dades solen ser forçades amb 
èxit pels lladres. Per què són 
més febles que les portes cui-
rassades de seguretat?
Les típiques portes blindades són en 
realitat portes d’aglomerat amb una 
o dues planxes de metall molt pri-
mes (de 0,5 o 0,8 mm de gruix com 
a molt). Si es treu l’espiell de qualse-
vol porta amb les dues mans, es pot 
veure perfectament que són de baixa 
qualitat i majoritàriament han que-
dat desfasades. A Internet, a més, es 
pot trobar fàcilment tutorials, vídeos 
explicatius i venda d’eines molt bara-
tes per obrir-les. Per si això fos poc, 
aquest tipus de portes són més pri-
mes, ja que només tenen 4,5 centíme-

“La millor protecció davant els 
robatoris en habitatges són les portes 

cuirassades de seguretat”
Cada any es produeixen milers de robatoris en habitatges a Catalunya. Els lladres cada vegada desenvolupen 

mètodes més sofisticats. Amb Tot Tancat, empresa referent en el sector de la seguretat integral de serralleria 
des de 1987, condiciona i protegeix habitatges, començant per la porta, el punt més vulnerable.

-Quin És el mètode més efectiu 
per evitar un robatori en un ha-
bitatge o local comercial?
Tenir una porta veritablement segu-
ra, una porta cuirassada de seguretat. 
Són portes fabricades íntegrament en 
acer, inclòs el seu marc. És molt im-
portant tant la qualitat dels materials 
com la seva instal·lació final. A Amb 
Tot Tancat les instal·lem personal-
ment i compten amb una estructura 
interior de nervis d’acer horitzontals 
i verticals, blindatge estructural de 
tancament, perns soldats de coixi-
nets, llana de roca interior com aï-
llant, raspall inferior ocult, escuts 
esbocats que no es poden extreure, 
panys amb autobloqueig i un siste-
ma d’antiretrocés de forrellats que 
suporta fins a 10.000 quilograms de 
càrrega lateral antipalanca. A més, 
són resistents als mètodes d’obertura 
utilitzats habitualment pels lladres, 
com per exemple el bumping, l’ober-
tura amb rossinyol, amb trepants o 
trencant els cilindres.

-Per què hi ha tanta diferèn-
cia entre una porta cuirassada 
de seguretat i un altre tipus de 
porta?
Els lladres obren tot tipus de portes 
senzilles, de fusta, i la major part de 
les blindades. No obstant això, les 
portes cuirassades de seguretat que 
instal·lem no cedeixen davant els mè-
todes utilitzats per ells. Quan estan 
tancades amb clau, només un espe-
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-Realment hi ha tants robato-
ris? Té clients que hagin patit 
l’assalt als seus habitatges?
Pel nostre treball coneixem de prop 
multitud de casos de robatoris en ha-
bitatges i el coneixem de primera mà, 
a través dels nostres clients o de les 
forces de seguretat, ja sigui la policia 
local o els Mossos d’Esquadra; tam-
bé clients nostres en alguns treballs. 
Cada dia, a Barcelona es produeixen 
entre 35 i 40 robatoris en habitatges 
i locals comercials. Els agents espe-
cialitzats en robatoris, i també les 
unitats de policia científica encarre-
gada de processar ara les empremtes 
dactilars, ens diuen que tenen mol-
ta feina. La majoria dels nostres cli-
ents acudeixen a nosaltres després 
de patir un robatori o un intent de 
violació i ens comenten el seu pene-
diment per no haver pres mesures 

abans de l’ensurt o el disgust. Però 
no són tots. També tenim molts cli-
ents que, simplement, són conscients 
del perill i han actuat amb preven-
ció, que és l’escenari ideal per a fer 
una bona feina.

-Per què és tan important la se-
guretat a la nostra llar?
Tots necessitem sentir-nos segurs 
a casa nostra. No obstant això, en la 
majoria de les llars aquesta sensació 
de seguretat és falsa ja que estan ex-
posats a patir un atac a la porta en 
qualsevol moment. És com una lote-
ria, cada dia li toca a algú, nosaltres 
ho veiem cada setmana.

“Les alarmes són 
complementàries a 
una bona porta, però 
mai s’han d’instal·lar 
com a alternativa”

“Les portes 
cuirassades d’Amb 
Tot Tancat superen 
les habilitats dels 
lladres convencionals 
i els dissuadeixen 
d’intentar-ho”

Carles Zaragoza, gerent d’Amb Tot Tancat

tres de gruix mentre que una porta 
cuirassada de seguretat té 7 centíme-
tres. A Amb Tot Tancat també fem 
portes blindades, però són de major 
qualitat i garanteixen més seguretat.

-¿Serveixen les alarmes per evi-
tar els robatoris?
Cada vegada menys. La majoria de 
les alarmes funcionen per radiofre-
qüència i poden ser inutilitzades amb 
uns inhibidors de freqüències que 
compren fàcilment per internet. De 
tota manera, les alarmes sempre són 
complementàries a una bona porta. 
Això sí: mai emprades com a alter-
nativa. Cal tenir en compte que, tot 
i que les alarmes sonin, el temps de 
resposta sol ser superior al que ne-
cessiten els lladres per agafar el que 
busquen.

cialista molt qualificat i amb eines 
d’alta gamma podria obrir-les. Però 
per a això, a més, necessitaria cor-
rent elèctric i un temps prolongat fins 
a aconseguir-ho. Les nostres portes 
cuirassades superen les habilitats 
dels lladres convencionals i els dis-
suadeixen d’intentar-ho. Els nostres 
productes estan certificats per AE-

Especialització 
i experiència

Amb Tot Tancat està especialit-
zada en la fabricació i instal·lació 
de reixes de seguretat, de tot ti-
pus de portes metàl·liques, por-
tes principals de comunitat, en la 
més alta gamma de portes blin-
dades i blindatge de portes règi-
es. També realitzen els clàssics 
serveis de serralleria. L’objectiu 
d’Amb Tot Tancat és donar les mi-
llors solucions en serralleria, fuste-
ria i metal·listeria als seus clients i 
oferir el suport d’un professional 
que es desplaça per assessorar en 
cas de servei urgent o concertat, 
conscients de la importància de 
viure en un entorn segur . La nos-
tra professionalitat ens ha valgut la 
credencial de ‘empresa responsa-
ble’ atorgada any rera any pel Gre-
mi de Serrallers de Catalunya.


