
Okna zabezpieczone przed włamaniem. 3
elementy, które pozwolą Ci spać spokojnie
podczas urlopu

Tegoroczne lato jest wyjątkowe. Po lockdownie spragnieni wyjazdów, spotkań i
wyjść chętnie rezerwujemy urlopowe pobyty. To czas, kiedy nasza czujność
jest uśpiona i niekiedy zapominamy, że wakacje to również sezon na
włamania.O bezpieczeństwie powinniśmy pomyśleć jeszcze na etapie wyboru
stolarki otworowej. Dobór produktów jest kluczowy i sprawi, że kiedy już
zamieszkamy, będziemy czuć się spokojnie we własnym domu, ale również bez
obaw opuszczać nasze parcele, wiedząc, że są odpowiednio zabezpieczone.
Zapytaliśmy ekspertów z branży, na jakie elementy okna należy zwrócić uwagę.

Po pierwsze: Przewagi konstrukcyjne
Niektóre produkty dostępne na rynku już w swojej podstawowej budowie są doposażone
antywłamaniowo. Okna Fen 92 od KRISPOL wykonane z PVC, swojej konstrukcji zawdzięczają 
utrudniony dostęp do przestrzeni okuć – więc już w standardzie wykazują większą odporność przed
włamaniem, którą dodatkowo wzmacniają dwa zaczepy chroniące przed ingerencją. To jednak nie
koniec – wybierając fakultatywny Pakiet Prestige – inwestor może zwiększyć ilość punktów
antywyważeniowych o dwie sztuki na każde skrzydło z funkcją otwierania, co również znacząco
chroni przed sforsowaniem.

Po drugie: Okucia i dodatkowe elementy
Najczęściej ofiarą włamań padają właściciele domów, którzy…zostawiają uchylone okno. Warto
wiedzieć, że w takim przypadku wina leży po stronie użytkownika i tak też rozpatrują sprawę firmy
ubezpieczeniowe. Wyjątkiem jest zastosowanie specjalnego okucia Comfort. W odróżnieniu od
tradycyjnych systemów uchylno-rozwieranych posiada ono dodatkową funkcję równoległego
odstawienia skrzydła od ramy, co tworzy 6-milimetrową szczelinę, umożliwiającą naturalne
wietrzenie przy zaryglowanym oknie. Często stosowanym zabezpieczeniem jest również klamka
SecuForte, która posiada system automatycznego blokowania w momencie, kiedy nie jest używana,
w ten sposób chroniąc przed otwarciem od zewnątrz przez osoby nieupoważnione. To rozwiązanie
jest również stosowane przez rodziców – aby otworzyć okno, należy docisnąć klamkę, co skutecznie
chroni przed samodzielnym posługiwaniem się nią przez dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=0VDunPzgj1w



Po trzecie: Ochrona na etapie budowy
W Polsce sukcesywnie wzrasta liczba inwestorów, decydujących się na wyposażenie domu w system
alarmowy. Firma KRISPOL zaproponowała innowacyjne rozwiązanie – pakiet SafeHome, który
pozwala uniknąć nieestetycznej ingerencji w produkt i zamontować kontaktrony w oknach, bramach,
drzwiach, osłonach jeszcze na etapie produkcji, dzięki czemu elementy są całkowicie niewidoczne
gołym okiem. Po podpięciu do dowolnego systemu alarmowego zapewniają ochronę 24/7, jeszcze na
etapie budowy.

Bez względu na to, czy planujemy urlop, delegację czy dłuższą nieobecność w domu, zawsze
powinniśmy pamiętać o zdrowym rozsądku. Warto poinformować zaufanych sąsiadów o wyjeździe, a
jeśli to możliwe – imitować obecność w domu. Tu świetnie sprawdza się np. aplikacja Connector od
KRISPOL, która pozwala zdalnie zarządzać roletami czy też osłonami zewnętrznymi.
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