
Ticho a bezpečnost

Zabezpečte svůj dům 
proti vloupání  



Dodatečné zabezpečení proti vloupání

Tišeji v interiéru

Úroveň zvukové izolace v místnostech je ovlivněna nejen vybranými skly a 
těsněním, ale také způsobem montáže a konstrukcí okna. Sklo vlepené do křídla 
méně podléhá vibracím vlivem větru a akustických vln než při použití standardních 
metod spojování konstrukcí.

Spojení skla s profily pomocí lepidla poskytuje dodatečnou ochranu proti vloupání. 
Sklo umístěné v drážce vyplněné lepidlem nelze z křídla vytlačit bez jeho rozbití.

ClimaStar 82 Prime 
v ceně ClimaStar 82

Získáváte 8%

Akce platí do 31. března 2023, rozhodující je datum zadání objednávky. Objednávky, na které se akce vztahuje, budou 
realizovány od 2. ledna 2023 do 15. května 2023. Na akční ceny se nevztahují další slevy.
Firma Filplast si vyhrazuje právo zrušit akci kdykoli bez udání důvodu za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smluv 
uzavřených v období její platnosti.



RC2RC1

Bezpečnostní okna 
za akční cenu

• 5 bezpečnostních uzávěrů
• odolné proti vloupání s použitím základního 

nářadí
•   klika na klíč s odolností 100 Nm  

s podložkou proti odvrtání

• 11 bezpečnostních uzávěrů
• odolné proti vloupání s použitím základního nářadí
•   při použití speciálního nářadí odolává okno přes 3 

minuty
• sklo P4 odolává úderu šestikilogramového kladiva
• klika na klíč s odolností 100 Nm  

s podložkou proti odvrtání

Dovybavení oken kováním RC2
+ klika s klíčem

Dovybavení oken kováním RC1
+ klika s klíčem

Sklo 44.4 P4/12/4/12/4
38 (-2, -7) dB
(doplatek ke standardnímu sklu  
4/16/4 Ug = 1,1)

Sklo 33.1T kl. 2B2/12/4/12/4T
36 (-1, -5) dB  
(doplatek ke standardnímu sklu 
4/16/4 Ug = 1,1)

Ke každému oknu v systémech: 
ClimaStar 76, ClimaStar 82, ClimaStar 82 Prime a Viva 83 
bezpečnostní skla a kování proti vloupání v akční ceně:



Proč to stojí za to?

Sklo P4 splňuje požadavky bezpečnostní třídy RC2. Je vyrobeno ze dvou tabulí skla a
čtyř vrstev fólie PVB (syntetická pryskyřice s vysokou pevností a průhledností). Může
dokonce nahradit mříže z ocelového drátu o průměru 10 mm.

Skla P4A

Kování použité v oknech třídy RC2 se skládá z dodatečných bezpečnostních uzávěrů a zavíracích čepů. 
Spojením uzávěru a čepu vzniká tzv. bezpečnostní bod. Čím více je jich po obvodu okna, tím obtížnější 
je je vylomit.

Kování proti vloupání

100 Nm znamená, že k otevření okna, ve kterém byla klika uzamčena klíčem, je třeba použít
sílu odpovídající 100 kg nebo použít nástavec vyrobený například z ocelové trubky o délce 50
cm a použít sílu odpovídající 20 kg.

Bezpečnostní klika na klíč

Rozdíl 3 dB je rozdíl poloviny hluku, což znamená, že použití zasklení se zvýšenou
zvukovou izolací může snížit hladinu hluku dosahujícího do místnosti až o polovinu.

2 krát tišší

Akce platí do 31. března 2023, rozhodující je datum zadání objednávky. Objednávky, na které se akce vztahuje, budou 
realizovány od 2. ledna 2023 do 15. května 2023. Na akční ceny se nevztahují další slevy.
Firma Filplast si vyhrazuje právo zrušit akci kdykoli bez udání důvodu za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smluv 
uzavřených v období její platnosti.


