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ZAGOTOVO
VARNI

Da se boste doma končno počutili varne

VEČ KOT 24 MILIJONOV PRODANIH
OKEN IN VHODNIH VRAT JASNO
KAŽE: INTERNORM JE SIMBOL 		
ZA KAKOVOST IN ZAUPANJE.
Ne prepustite se naključju, investirajte v vašo varnost
in v občutek varnosti.

KAZALO
ZAGOTOVO VARNI

Vlom spremeni vaše
življenje v nekaj sekundah

VARNOST PRI OKNIH
INTERNORM

Revolucionarno I-tec zaklepanje
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Dodatna oprema vaših oken
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VLOM SPREMENI VAŠE ŽIVLJENJE 			
V NEKAJ SEKUNDAH
V lomi v hiše in stanovanja so najpogostejša kazniva dejanja v Avstriji in Nemčiji.
Približno vsake 4 minute se zgodi vlom v stanovanje, rešenih primerov pa je le okrog 10 %.
Zatorej je zlasti pri izbiri oken zelo pomembno paziti na to, kakšno varnostno opremo in kateri razred odpornosti izberete.

KDAJ SO VLOMI NAJBOLJ POGOSTI?
Število vlomov se bistveno poveča ravno v času dopustov, ko se zmrači in ponoči. Tudi jeseni, ko so dnevi krajši, je
sezona vlomilcev na višku. Stanovanja in hiše, v katerih nihče ne živi, so še posebej ogroženi. Vlomilci namreč opravijo
svoje delo hitro in ne zbujajo pozornosti.

KJE V HIŠI SO ŠIBKE TOČKE?
Približno 8 od 10 vlomov se zgodi skozi okna, zlasti skozi nezavarovana balkonska vrata in vrata na terasah.
Pri vlomilcih so priljubljena tudi vhodna in druga vrata.
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KAKO PRIDEJO VLOMILCI SKOZI OKNO?
Vlomilci običajno dvignejo okensko krilo. Tradicionalne modele oken brez
zaščitne opreme lahko v zelo kratkem času odprejo kar z izvijačem. Ogrožena
so tudi okna v višjih nadstropjih, zlasti če jih vlomilci lahko dosežejo, tako da se
povzpnejo na garažo, smetnjake, lestev ali vrtno pohištvo.

ŠIBKE TOČKE OKEN

KAKO DOLGO TRAJA POSKUS VLOMA?
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Vsa Internormova okna so serijsko opremljena z osnovno varnostjo,
ki vlomilcem oteži vstop v hišo skozi okno. Odvisno od individualnih
varnostnih zahtev lahko Internormova okna opremite s številnimi
dodatnimi opcijami.

la

Vlomilci so vedno v časovni stiski. Z vsako sekundo se možnost, da bi jih
odkrili, poveča. Nezavarovana okna lahko dvignejo v le nekaj sekundah.
Policija potrjuje, da se večina vlomilcev vda že po treh minutah.

KOMU USPE VLOMITI SKOZI OKNO KF 500?
KF 500 – okno Internorm z najvišjo zaščito, ki prepriča.
79 poskusov, 79-krat neuspešno. O rezultatu se lahko prepričate sami.
Video »Komu uspe vlomiti
skozi okno KF 500?«

Vir: Statista.com

NAJVIŠJA VARNOST 						
Z I-TEC ZAKLEPANJEM
BREZ KONKURENCE 				
KF 500 Z I-TEC ZAKLEPANJEM
Namesto konvencionalnih prejemnikov prevzamejo lopute funkcijo
varnega in natančnega zapaha okenskega krila v okvir. Razporejene
so na ustrezni razdalji na vseh štirih straneh krila in pritisnejo pri
zapiranju neposredno v notranjost okvirja ter onemogočajo
dvig okna.
V nasprotju s sistemom s prejemniki, ki jih je treba redno
ponastavljati, pri I-tec zaklepanju ne potrebujete zapahnih
elementov na okvirju. Lopute se zapahnejo 100-odstotno
natančno in brez pojemanja moči.
Že pri standardni izvedbi dosega okno iz umetne mase oz. umetne
mase in aluminija KF 500 razred varnosti RC2N, funkcija okna pa
kljub visoki zaščitni tehnologiji nikakor ni omejena. Okno KF 500
izpolnjuje s svojim ozkim okvirjem tudi visoke dizajnerske zahteve
in je zaradi svojih gladkih površin enostavno za čiščenje.
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I-tec Zaklepanje
Lopute se pri zapiranju okna odprejo in pritisnejo z vseh strani
neposredno v okvir. Zaradi velike globine zapaha okna ni
mogoče dvigniti.

PREGLED VARNOSTNIH PREDNOSTI KF 500
Večja protivlomna varnost RC2N (brez kljuke s ključavnico) že pri standardni izvedbi:
· tehnologija zapahnih loput onemogoča dvig okna
· brez omejitev pri nastavljanju oken
· enostavnejše zapiranje okna (lažje zaklepanje)
· dodatna zaščita z I-tec zasteklitvijo, brezhibna pritrditev okrog in okrog
· testirano v neodvisnem inštitutu

Posnetek o I-tec zaklepanju

KF 410

OKNA IZ UMETNE MASE IN ALUMINIJA
LASTNOSTI
Toplotna izolacija
(v W/m2K)

Zvočna izolacija
(v dB)

do 45

Varnost

RC1N, RC2

Zaklepanje

skrito

Globina vgradnje

93

(v mm)

I-tec Zasteklitev

m na
Protivlona
osnov
varnost

Varnostna ključavnica

do Uw = 0,62

I-tec Prezračevanje

I-tec Insulation

I-tec prezračevanje

KF 410
Serijsko je KF 410 že opremljen z osnovno zaščito, tj. gobastimi zatiči in varnostnim zapiralom (slika 1), ki ščitijo
okno predvsem pred dvigom. Zaščito pred nepovabljenimi gosti daje tudi I-tec prezračevanje (slika 3), ki ga
lahko vgradimo po želji. Okno ostane med zračenjem zaprto, saj je prezračevalni sistem integriran neposredno
v okenski okvir. V vsak prostor lahko po potrebi priteka svež zrak. Z novo tehnologije izolacije I-tec-Insulation
(slika 2) je okvir brezhibno izoliran, kar bistveno izboljša toplotno izolacijo.

Osnovna protivlomna oprema je serijsko na voljo tudi pri naših okenskih sistemih iz umetne mase oz. umetne mase in aluminija KF 405, KF 310, KV 350 in
KV 440 ter pri naših okenskih sistemih iz lesa in aluminija HF 210, HF 310, HF 410 in HV 350.
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KF 500

OKNA IZ UMETNE MASE IN ALUMINIJA
LASTNOST
Toplotna izolacija
(v W/m2K)

Zvočna izolacija
(v dB)

do 46

Varnost

RC2

Zaklepanje

popolnoma
integrirano

Globina vgradnje

93

(v mm)

Najvišja
varnost

do Uw = 0,61

I-tec Zaklepanje
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I-tec Zasteklitev

I-tec Prezračevanje

Stekleno krilo

I-tec zaklepanje

Kljuka Secustik

KF 500
V okenskem krilu KF 500 se skriva revolucionarno I-tec zaklepanje (slika 2), ki onemogoča dvig okna in na tem
področju na trgu nima konkurence. Integrirane lopute pritisnejo ob zapiranju na vse strani v notranjost okvirja in
nudijo najboljšo protivlomno zaščito. KF 500 združuje tehnično znanje z inovativnim dizajnom. Okenski okvir s
svojo stekleno podobo (slika 1) z zunanje strani ni viden in tako učinkuje kot fiksna zasteklitev. Kljuka Secustik
(slika 3) je sestavljena iz patentiranega zapiralnega mehanizma in oteži nedovoljeno premikanje okenskega
okovja z zunanje strani.

VARNOST BREZ
KOMPROMISOV
Normirani razredi odpornosti navajajo minimalni čas, ki
ga mora okno zdržati pri poskusu vloma z določenim
orodjem. Priporočila za posamezne razrede odpornosti
so povezana z lokacijo stanovanjske hiše.
Za stanovanja in hiše v mestu priporočamo glede na
lego varnostni razred RC1N oz. RC2, za samostojne in
odmaknjene hiše pa RC2.
Okna iz umetne mase oz. okna iz umetne mase
in aluminija KF 500 Internorm z revolucionarnim
I-tec zaklepanjem dosegajo že standardni varnostni
razred RC2N.
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INAVDIH
Odprti in svetli bivalni prostori, ki kljub odprtosti dajejo
občutek varnosti. Lep primer vgrajenih oken iz umetne mase
oz. umetne mase in aluminija KF 500.

PREGLED VARNOSTNIH RAZREDOV
Le v povezavi s protivlomnim okovjem lahko dosegamo večjo zaščito. Običajna okna, balkonska vrata in vrata za
terase brez gobastih zatičev in prilegajočih se zapiralnih elementov lahko enostavno dvignete, zato jih je treba
dodatno zavarovati.
Stopnja varnosti

Izvedba okovja

Steklo

Kljuka

Osnovna varnost
serijsko

1 gobasti zatič in 1 zapiralo
pod kljuko

Standardno steklo

Kljuka s ključavnico

Osnovna protivlomna varnost
Okenski sistemi Internorm so serijsko opremljeni
z gobastim zatičem in ustreznim zapiralom.
Ta ukrep varuje predvsem pred dvigom okna.

Stopnja varnosti

Izvedba okovja

Steklo

Kljuka

RC1N testirano

Gobasti zatiči in varnostna zapirala
v vseh kotih

Standardno
steklo

Kljuka s ključavnico

RC1N: zaščita v vseh kotih
Pri razredu odpornosti 1 je okno v vseh štirih
kotih zavarovano s posebnimi zaščitnimi elementi
ter zaščito pred prevrtanjem na gonilu.
Dodatno je vgrajena še kljuka s ključavnico.
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Stopnja varnosti

Izvedba okovja

Steklo

Kljuka

RC2 testirano

Gobasti zatiči okrog in okrog in varnostna
zapirala

Varnostno
steklo

Kljuka s ključavnico

RC2N testirano

Gobasti zatiči okrog in okrog in varnostna
zapirala

Standardno
steklo

Kljuka s ključavnico

RC2: visoka stopnja varnosti
Razred zaščite RC2 skrbi za posebej visoko stopnjo
varnosti. Okenski sistemi, ki ustrezajo razredu 2,
so okrog in okrog opremljeni z gobastimi zatiči,
varnostnimi zapirali in neprebojnim steklom.
Varnostne prednosti: okna poleg tega
ni mogoče odpreti na silo z ročnimi
pripomočki (kot so zagozde, cevne
klešče ali izvijači).

I-tec Zaklepanje
Stopnja varnosti

Izvedba okovja

Steklo

Kljuka

RC 2 z
I-tec zaklepanjem

Zapiralna loputa okrog in okrog

Varnostno
steklo

Kljuka s ključavnico

RC2N z
I-tec zaklepanjem

Zapiralna loputa okrog in okrog

Standardno
steklo

Kljuka s ključavnico

RC2 z I-tec zaklepanjem
Z I-tec zaklepanjem dosega vaše okno
že serijsko varnostni razred 2.
Okna iz umetne mase oz. umetne mase in
aluminija KF 500 so okrog in okrog opremljena
z zapiralnimi loputami (število je odvisno od
velikosti okna).

ZA VEČJO VARNOST 							
S PODJETJEM INTERNORM
I-tec Zasteklitev
Veliko okenskih stekel je z okvirjem
povezanih le na nekaj točkah. Pri Internormu
je serijsko na voljo I-tec zasteklitev za
brezhibno pritrditev stekel okrog in okrog.
Steklo je okrog in okrog zlepljeno z okenskim
okvirjem. To preprečuje izpodrivanje stekla
in poveča protivlomno varnost. Lepljenje
poskrbi tudi za boljšo stabilnost, toplotno
in zvočno izolacijo, poleg tega se bistveno
izboljša tudi funkcionalnost okna skozi
celotno življenjsko dobo.

SKRITO OKOVJE
Skrito okovje zagotavlja, da okna ni mogoče dvigniti s tečajev, ter obenem poskrbi za decenten videz in enostavno čiščenje.
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DODATNA OPREMA 							
ZA INDIVIDUALNE ZAHTEVE
VEZANO VARNOSTNO STEKLO
(VSG)
Medtem ko je običajno steklo skoraj neodporno na silo,
mine vlomilce pri vgrajenih vezanih varnostnih steklih
vse veselje za vlamljanje. Trpežne folije preprečujejo,
da bi se steklo razletelo, tako da ostane odprtina
zaprta, vezano steklo pa celo. Hkrati se izognete
nevarnosti poškodb.

Vezano varnostno steklo se
kljub sili ne razleti.

Običajno okensko steklo se
razleti in pot skozi okno je
prosta.

ELEKTRONSKI NADZOR
Senzorji zaklepanja neopazno in zanesljivo javijo, katera okna oz. balkonska
vrata so odprta ali zaklenjena. Primerni so tudi kot okenski kontakti za
reguliranje radiatorjev. Senzorji so sistemsko nevtralno zasnovani kot alarmi
vloma in jih lahko kombinirate z vsemi običajnimi alarmnimi sistemi (primerni
za BUS tudi za tehnično upravljanje objektov).

KLJUKE S KLJUČAVNICO
Poleg standardnih kljuk so pri Internormu na voljo tudi kljuke s ključavnico v
raznolikih dizajnih. Pri zaklepanju se zaporni mehanizem zatakne in preprečuje
premikanje okovja z zunanje strani.

TAKO ZAVARUJETE SVOJE OTROKE 				
PRED PADCEM SKOZI OKNO
· Odpiranje na kip, odpiranje celega okna: varna in udobna funkcija okna
v kombinaciji s kljuko s ključavnico. Kljub temu, da je okno zaklenjeno, ga 		
lahko odprete na kip. Okno lahko tako zaradi zračenja
odprete na kip, v celoti pa ga lahko odprete le s ključem.
· Kljuka s ključavnico: tovrstno kljuko, ki jo lahko dodate v vsakem trenutku,
lahko zaklenete s ključem in preprečite odpiranje okna ali balkonskih vrat
z notranje strani.
· Ključavnica za okno/blokada odpiranja: ključavnica je nameščena
na okvir okna; če je zaklenjena, lahko okno odprete le na kip.
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