
Jakie okna pomogą zabezpieczyć dom przed
włamywaczami ?

Odpowiednio wzmocnione okna i drzwi tarasowe mogą zmniejszyć ryzyko
włamania. Dostępne są różnorodne rozwiązania, dzięki którym intruzom
będzie trudniej dostać się do naszego domu lub mieszkania.

Przy wyborze zabezpieczeń antywłamaniowych warto uwzględnić zarówno lokalizację domu lub
mieszkania, jak również rozkład przeszkleń. Lepsza ochrona może być konieczna, jeśli w pobliżu
posesji nie ma innych zabudowań albo gdy dom otacza bujna roślinność bądź wysokie, pełne
ogrodzenie. W przypadku mieszkań ryzyko włamania jest wyższe na niestrzeżonych osiedlach. W
dodatkowe zabezpieczenia warto wyposażyć przede wszystkim okna i drzwi tarasowe znajdujące się
na parterze oraz łatwo dostępnych tarasach lub balkonach. To właśnie tędy włamywacze najczęściej
dostają się do środka.

Kluczowe elementy
„Okna i drzwi tarasowe, które mają stawić opór włamywaczowi, powinny zostać wyposażone w trzy
podstawowe elementy. Są to okucia antywyważeniowe, szyby antywłamaniowe oraz klamki
zamykane na klucz. Okucia i szyby dostępne są w kilku wariantach o różnej klasie odporności.
Zamawiając okna można dostosować poziom zabezpieczenia do własnych potrzeb” – mówi Daniel
Kurek, Młodszy Kierownik Produktu Inwido Polska / Sokółka Okna i Drzwi. 

Dzięki okuciom antywyważeniowym trudniej jest wyłamać skrzydło z ościeżnicy. Są one wyposażone
w trzpienie w kształcie grzybka, które ryglują się w stalowych zaczepach zamontowanych na
ościeżnicy. Im więcej takich elementów na całym obwodzie okna, tym lepsze zabezpieczenie przed
włamaniem. Z kolei drzwi podnoszono-przesuwne wyposażone są w specjalne bolce, które skutecznie
ryglują skrzydło w ramie. Do oznaczenia poziomu odporności okuć na wyważenie służą klasy RC. W
domach jednorodzinnych i mieszkaniach zwykle stosowane są okucia w klasach RC1 lub RC2.
Nowoczesne okucia zapewniają podwyższoną ochronę przed włamaniem nie tylko wówczas, gdy
skrzydło jest zamknięte. Pozwalają one na rozszczelnienie okien lub drzwi tarasowych bez obawy o
bezpieczeństwo. Tego typu rozwiązanie zastosowano m.in. w drzwiach podnoszono-przesuwnych
THERMO HS i THERMO HS ALU marki Sokółka Okna i Drzwi.  

Konstrukcja szyb antywłamaniowych sprawia, że znacznie trudniej je rozbić.W przypadku uderzenia
pękają, ale pozostają na swoim miejscu. Szyby takie złożone są z minimum dwóch tafli szkła o
grubości 4 mm, pomiędzy które wkleja się folię PVB. Im więcej warstw folii, tym mocniejszy pakiet
szybowy. Do budynków mieszkalnych najczęściej wybierane są szyby klas P2 i P4. Cyfry w tych



oznaczeniach informują o liczbie zastosowanych warstw folii. 

  
Zamontowanie klamki z
zamkiem sprawia, że okno
można otworzyć jedynie przy
użyciu specjalnego klucza.
Zapobiega to próbom włamania
poprzez przesunięcie klamki z
pozycji uchylnej na otwartą.
Dodatkowym zabezpieczeniem
jest wkładka z hartowanej stali,
która chroni mechanizm przed
rozwierceniem od strony
zewnętrznej. 

Dla większego bezpieczeństwa
można zastosować rolety
zewnętrzne. Będą one stanowiły
kolejną barierę dla włamywacza.
Jeśli w domu zainstalowany jest
system alarmowy, warto
zintegrować z nim okna i drzwi
tarasowe. Zamontowane na
ramach małe czujniki
magnetyczne (tzw. kontaktrony)
uruchomią alarm przy próbie
wyważenia skrzydła lub rozbicia
szyby. 

Rodzaj okien i drzwi tarasowych ma znaczenie
Włamywacze, by dostać się do wnętrza domu, zazwyczaj wyważają skrzydło z ościeżnicy. Dlatego w
łatwo dostępnych z zewnątrz miejscach, warto rozważyć montaż okien stałych, czyli nieotwieralnych.
Ponieważ nie mają one okuć, trudniej je sforsować. Wystarczającym zabezpieczeniem mogą się
wówczas okazać szyby antywłamaniowe. Ryzyko wejścia intruza do domu zmniejszają również okna z
jednym skrzydłem uchylnym.

Jeśli chodzi o drzwi tarasowe lub balkonowe dobrym rozwiązaniem jest system
podnoszono-przesuwny. Pozwala on na wykonanie przeszkleń w znacznie większych rozmiarach niż
klasyczne modele rozwierne. Pojedyncze skrzydło może mieć wymiary 3,33 m x 2,80 m, a jego waga
sięga nawet 400 kg. Wyważenie konstrukcji o takich gabarytach będzie stanowić dla włamywacza nie
lada wyzwanie. 

Solidne ramy i właściwy montaż
Warto pamiętać, że okna i drzwi tarasowe o podwyższonej odporności na włamanie powinny być
wyposażone w mocniejsze profile. Wynika to z większego ciężaru szyb antywłamaniowych. Ponadto



solidne profile stanowią dodatkową przeszkodę dla intruza. Dobrze sprawdzają się w tym zakresie
profile drewniane. 

  
„Drewniane profile są stabilne i
wytrzymałe, dzięki czemu
umożliwiają bezpieczne
zamontowanie
antywłamaniowego pakietu
szybowego. Jednocześnie są one
sztywne i dość ciężkie, przez co 
trudniej je wyważyć. Obecnie
okna drewniane wykonuje się z
trzech lub czterech warstw
drewna, z odpowiednio
dobranym, naprzemiennym
układem słojów. Ramy mają
grubość 80 mm i więcej. W
modelach
drewniano-aluminiowych
zewnętrzna powierzchnia profili
jest dodatkowo zabezpieczona
aluminiową osłoną” – dodaje
Daniel Kurek, Młodszy
Kierownik Produktu Inwido
Polska / Sokółka Okna i Drzwi. 
 

Niezwykle ważne jest, aby okna i drzwi tarasowe zostały właściwie zamontowane. Dla zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa należy zastosowawiększą niż standardowo liczbę punktów
mocujących. 
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