TECHNIKA V POHYBU

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA

MACO i.S. – účinná překážka pro zloděje

ZABEZPEČENÍ PROTI
VLOUPÁNÍ OKNY

Bezpečné proti zlodějům

Kým, kdy a jak dochází k vloupání?
Staré přísloví „Příležitost
dělá zloděje“ trefně mluví
právě o těch lupičích, kteří si
zejména ve dne mezi 12.00
a 20.00 hodinou náhodně

vyhledávají objekty, které
pro ně nepředstavují žádnou
složitější překážku.
Cesta zloděje vede u rodinných domů podle statistik

ve více než 80% případů
oknem nebo dveřmi na
terase, nikoliv, jak se mylně
usuzuje, vstupními dveřmi
bytu nebo domu.

Jak nejčastěji dochází k vloupání?
Zloděj dokáže okno vypáčit
relativně rychle a tiše
pomocí velmi jednoduchých

nástrojů. Téměř 70 %
vloupání oknem je provedeno šroubovákem s šířkou

Terasové vedlejší dveře 47,5 %

čepele 6 až 12 mm, ve velmi
málo případech dojde k rozbití skla.
Okna 29,8 %

Domovní dveře 12,4 %

Sklepní okénka 8,1 %

ostatní 2,2 %

i.S. = inteligentní bezpečnost
Inteligentní bezpečnost sestává z kombinace MACO i. S. bezpečnostních otočných
válečkových čepů tvaru T a bezpečnostních uzávěrů. Zasunutím i.S. bezpečnostních čepů
do drážek i.S. bezpečnostních uzávěrů lze okna velmi účinně zabezpečit proti vypáčení.
• i. S. bezpečnostní otočné
čepy jsou kombinovatelné se standardními
i bezpečnostními uzávěry.
• Jsou vysoce odolné díky speciálnímu
konstrukčnímu řešení.
• 	U plastových oken jsou
bezpečnostní uzávěry

přišroubovány k okennímu
rámu přes dvě profilové
komory profilu a železnou
výztuhu rámu.
• 	U dřevěných oken jsou
bezpečnostní uzávěry
přišroubovány v různých
směrech, což velmi ztěžuje
jejich vytržení z okenního
rámu.

Zajištěná sklopená poloha!
•	Zabezpečení proti náhodnému vysazení křídla ve
sklopné poloze (průvan,
dětské hry, domácí
zvířata apod.).

• 	POZOR! Okno ve sklopné
poloze není zabezpečeno
proti vloupání!

• Žádný zvláštní uzávěr.

Bezpečnostní díly
lze ke standardnímu
kování dodatečně
doplnit – následné
zvýšení odolnosti
oken
•	Budete-li si přát
dodatečně zvýšit
bezpečnost svých
oken, dovybavení
i. S. bezpečnostními
uzávěry je díky stejným
upevňovacím pozicím
velice snadné.

Základní nezkoušená bezpečnost

C

• Základní zabezpečení
na ochranu proti
nezkušeným, nahodilým
zlodějům.

• Okno vybaveno klikou
MACO EMOTION s blokovacím tlačítkem nebo
uzamykatelnou vložkou.

• Dvě nejzranitelnější místa okna jsou vybaveny
MACO i.S. body.

Zkoušená bezpečnost AhS včetně bezpečnostního skla

AhS

Standard
et
Extra

• Ochrana proti vysazení
(AhS) nabízí zvýšenou
ochranu proti zkušenějším
zlodějům, kteří jsou vybaveni obyčejným pákovým
nářadím.
• Každý roh okna je
zabezpečen jedním

i.S. uzavíracím čepem
a bezpečnostním
uzávěrem.
• Kování bylo odzkoušeno
na odolnost proti vloupání
institutem kvality RAL.

Bezpečnostní kliky MACO EMOTION
• MACO EMOTION okenní
kliky existují ve třech
základních designech v
různých barevných provedeních.
• Bezpečnostní verze klik
je vybavena buď blokovacím tlačítkem nebo
uzamykatelnou vložkou.
• Slouží zároveň jako
bezpečnostní pojistka
proti nechtěnému otevření
malými dětmi

Kliky jsou odolné proti ...
Vypáčení křídla

• Okno vybaveno nerozbitným bezpečnostním
sklem a okenní klikou
MACO EMOTION s blokovacím tlačítkem nebo
uzamykatelnou vložkou.

Normální
klika

S blokovacím
tlačítkem

S uzamykací
vložkou

Posunutí kování
Otočení při vyklopeném okně (trik se šňůrkou)
Rozbití skla a otočení kliky rukou
Provrtání rámu v místě čtyrhranu
Provrtání rámu a otočení kliky s pomocným nářadím
Dodatečné výhody
Dětská pojistka

Stálá automatická blokace

www.bezpecnaokna.cz
Dodavatel oken
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