
Cisza i bezpieczeństwo

Zabezpiecz dom przed 
włamaniem



Dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem 

Ciszej w pomieszczeniach

Na poziom izolacji akustycznej w pomieszczeniach mają wpływ nie tylko wybrane 
szyby i uszczelki, ale również sposób montażu i budowy okna. Szyba wklejona 
do skrzydła w mniejszym stopniu podlega drganiom pod wpływem wiatru i fal 
akustycznych niż przy zastosowaniu standardowych metod łączenia konstrukcji.

Połączenie szyby z kształtownikami za pomocą kleju stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie antywłamaniowe. Szyby umieszczonej we wrębie wypełnionym 
klejem nie da się wypchnąć ze skrzydła bez jej rozbicia.

ClimaStar 82 Prime 
w cenie ClimaStar 82

Zyskujesz 8%

Promocja obowiązuje do 31 marca 2023 roku, decyduje data złożenia zamówienia. Zamówienia objęte promocją będą 
realizowane od 2 stycznia 2023 do 15 maja 2023 roku.



RC2RC1

Bezpieczne okna 
w promocyjnej cenie

•  podstawowa ochrona przed włamaniem przy 
użyciu siły fizycznej

•  5 zaczepów antywyważeniowych
•  stawia opór przez co najmniej 30 sekund

•  ochrona przed otwarciem przy pomocy powszechnie 
dostępnych narzędzi, np. śrubokrętu, szczypiec 

•  11 zaczepów antywyważeniowych
• oszklenie w klasie P4A
•  stawia opór przez co najmniej 3 minuty

Doposażenie okien w okucia RC2 
+ klamka Atlanta z kluczykiem

357,20 zł  103,32 zł 

700,30 zł/m2 321,59 zł/m2394,80 zł/m2 208,79 zł/m2

Doposażenie okien w okucia RC1 
+ klamka Atlanta z kluczykiem

267,90 zł 88,49 zł 

Szyba 44.4 P4/12/4/12/4
38 (-2, -7) dB
(wysokość dopłaty do standardowej szyby  
4/16/4 Ug = 1,1)

Szyba 33.1T kl. 2B2/12/4/12/4T
36 (-1, -5) dB  
(wysokość dopłaty do standardowej szyby  
4/16/4 Ug = 1,1)

Do każdego okna w systemach: 
ClimaStar 76, ClimaStar 82, ClimaStar 82 Prime oraz Viva 83 

bezpieczne i antywłamaniowe szyby oraz okucia  
w promocyjnej cenie:

Promocja obowiązuje do 31 marca 2023 roku, decyduje data złożenia zamówienia. Zamówienia objęte promocją będą 
realizowane od 2 stycznia 2023 do 15 maja 2023 roku.



Dlaczego warto?

Klasa bezpieczeństwa okien zależy m.in. od zastosowanych szyb. Tzw. bezpieczne szyby pokryte są spe-
cjalnymi foliami, dzięki którym nawet po silnym mechanicznym uszkodzeniu rozbita szyba nie wypadnie 
z ramy okiennej. 

Szyby P4A

Okucia stosowane w oknach w klasie RC2 składają się z dodatkowych zaczepów antywyważeniowych  
i trzpieni ryglujących. Połączenie zaczepu i trzpienia tworzy tzw. punkt antywyważeniowy. Im więcej ich 
na obwodzie okna, tym trudniej jest je wyważyć.

Okucia antywłamaniowe

Okno odporne na włamania powinno być wyposażone m. in. w klamkę z mechanizmem bębenkowym, 
czyli tzw. klamkę na klucz 100 Nm Wytrzymałość 100 Nm oznacza, że po zablokowaniu kluczem klamka 
podda się dopiero pod punktowym naporem siły odpowiadającej 100 kg.

Klamka na kluczyk

Różnica 3 dB to różnica połowy głośności, co oznacza, że zastosowanie pakietów szybowych o pod-
wyższonej dźwiękochłonności może zmniejszyć poziom docierającego do pomieszczeń hałasu nawet 
o połowę.

2 razy ciszej

Promocja obowiązuje do 31 marca 2023 roku, decyduje data złożenia zamówienia. Zamówienia objęte promocją będą 
realizowane od 2 stycznia 2023 do 15 maja 2023 roku.


