Obowiązkowe
wyposażenie okien
o zwiększonej
odporności
na włamanie

Winkhaus. Always precise.

Od ponad 150 lat Winkhaus stawia na jakość bez kompromisów i czyni to z powodzeniem. Wprowadzając liczne innowacje, stale dba o podnoszenie standardów jakościowych.
Produkty Winkhaus reprezentują najwyższy poziom za-
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Okucie activPilot firmy Winkhaus
ułatwia uzyskanie klasy odporności na włamanie odpowiedniej do
danego okna. System ryglowania
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Zaczep
antywłamaniowy

„grzybka” ryglującego gwarantuje
stabilne połączenie
ze stalowym zaczepem antywłamaniowym w ramie okna.
Ośmiokątny
grzybek ryglujący

activPilot – optymalne okucie
do okien antywłamaniowych

Zminimalizuj ryzyko włamania!

Okna łatwo dostępne powinny być wyposażone w okucia o zwięk-
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Zminimalizuj ryzyko włamania – wybierz okna z okuciaJak działa okucie o zwiększonej odporności na włamanie?

mi w odpowiedniej klasie odporności!
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Okucia w klasie 1 i 2 odporności na włamanie posiadają elementy
utrudniające wyważenie skrzydła z ościeżnicy. Są to specjalnie wyprofilowane trzpienie ryglujące, które współpracują ze stalowymi
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zaczepami montowanymi na ramie okna, stabilnie łącząc skrzydło z ościeżnicą. Im więcej takich punktów na obwodzie okna, tym
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wyższa jego odporność na włamanie.
Przy planowaniu zakupu okien dobrze jest kierować się zdrowym
rozsądkiem. Jeśli okno znajduje się na 2 piętrze, nie trzeba zabezpieczać go wzmocnionym okuciem. Jak optymalnie zabezpieczyć
okna przed włamaniem, podpowiada ilustracja. W czym pomoże
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wzmocnione okucie? Włamywacz będzie musiał poświęcić więcej
czasu na sforsowanie takiego okna, a w tej „profesji” liczy się każda minuta. Jeśli nie zdoła dostać się do środka w założonym czasie, najczęściej rezygnuje. I o to właśnie chodzi!
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Okna zamontowane powyżej 1 piętra lub okna dachowe:
okucie standardowe lub okucie z zabezpieczeniem podstawowym (1 punkt bezpieczny).
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Okna na 1 piętrze:
okucie w klasie 1 odporności na włamanie, wyposażone
w 4 punkty bezpieczne (po jednym przy każdym narożu

okucie w klasie 2 (lub 3) odporności na włamanie, w którym wszystkie ryglowania są punktami bezpiecznymi, wy-

okna) oraz atestowaną klamkę z kluczykiem i osłonę anty-

posażone dodatkowo w atestowaną klamkę z kluczykiem

rozwierceniową mechanizmu okucia, zabezpiecza okna

i osłonę antyrozwierceniową mechanizmu okucia, zabez-

przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej.
Elementy odpowiadające za bezpieczeństwo w okuciu activPilot: zaczep antywłamaniowy
(na ramie okna), trzpień ryglujący w kształcie ośmiokątnego grzybka (na skrzydle).
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Okna balkonowe, okna na parterze i w piwnicy:

piecza okno przed włamaniem przy użyciu narzędzi.
Okna w klasie odporności 2 (lub 3) powinny być obowiązkowo wyposażone w specjalną szybę antywłamaniową (P4A).

