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Włamania do domu i mieszkania należą do najczęstszych przestępstw kryminalnych w Austrii i Niemczech  
Około czterech minut trwa włamanie do mieszkania, a wskaźnik wykrywalności wynosi ok. 10%.  
Dlatego też ważne jest, aby być uważnym przy wyborze okna w kwestiach wyposażenia zapewniającego 
bezpieczeństwo i klasy ochrony przeciwwłamaniowej. 

KIEDY NAJCZĘŚCIEJ DOKONYWANE SĄ WŁAMANIA?
Właśnie podczas urlopu, podczas zmierzchu i w nocy liczba włamań znacznie wzrasta. Także jesienią, kiedy dni stają 
się krótsze, nadchodzi gorący sezon dla włamywaczy. Mieszkania i domy, w których nikt nie przebywa, są kwalifikowane 
jako szczególnie zagrożone, ponieważ złodzieje dokonują swoich występków bardzo szybko i bez większego 
zamieszania.

JAKIE SĄ SŁABE PUNKTY W DOMU?
Około 8 z 10 włamań jest popełnianych właśnie przez okno – szczególnie przez niezabezpieczone tarasy i drzwi 
balkonowe. Ulubione punkty włamań dla złodziei to drzwi wejściowe do domu oraz drzwi boczne.

WŁAMANIE ZMIENIA PAŃSTWA  
ŻYCIE W KILKA SEKUND

3 min

KTO WŁAMIE SIĘ PRZEZ OKNA FIRMY KF 500?

KF 500 – okno o maksymalnym bezpieczeństwie firmy Internorm jest tutaj pewne. 
79 prób – wszystkie nieudane. Proszę samodzielnie przekonać się o tych wynikach!

JAK PRZESTĘPCY WCHODZĄ PRZEZ OKNO?
Włamywacze wyważają najczęściej skrzydło okna. Tradycyjny model 
okna bez wyposażenia zabezpieczającego można otworzyć za pomocą 
śrubokrętu w kilka sekund. Okna położone na wyższych piętrach są także   
zagrożone, kiedy włamywacz może się do nich dostać dzięki różnym środkom 
pomocniczym, jak garaże, śmietniki, drabiny czy meble ogrodowe. 

JAK DŁUGO TRWA PRÓBA WŁAMANIA?
Włamywacz zawsze jest pod dużą presją czasu. Każda sekunda zwiększa  
możliwość, że zostanie on wykryty. Niezabezpieczone okna  
mogą zostać wyważone w ciągu kilku sekund. Policja potwierdza,   
że większość włamywaczy poddaje się już po upływie 3 minut.

Wszystkie okna firmy Internorm są seryjnie wyposażone w podstawowe 
zabezpieczenie, które utrudnia włamywaczom dostanie się do domu przez 
okno. W zależności od indywidualnych wymogów bezpieczeństwa okna 
Internorm mogą być doposażone także w wiele dodatkowych opcji.

SŁABE PUNKTY OKIEN
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Źródło: Statista.com

Wideo „Kto włamie się przez 
okna KF 500?”
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BEZKONKURENCYJNE:  
KF 500 Z BLOKADĄ I-TEC 
Zamiast konwencjonalnych czopów blokujących klapy przejmują 
pewne i precyzyjne blokady na skrzydłach okien z ramami. 
Rozmieszczone w odpowiednich odstępach na wszystkich 
czterech stronach skrzydeł okien, klapy przylegają przy blokowaniu 
bezpośrednio do wnętrza ramy i uniemożliwiają tym samym 
otworzenie się okna. 
 
W przeciwieństwie do systemów z czopami blokującymi, które muszą 
być regularnie justowane, blokada I-tec nie wymaga odbojnika w 
ramach. Klapy blokują cały czasu stuprocentowo w precyzyjny 
sposób i z niezmniejszoną siłą.

Już standardowa wersja okna KF 500 jest wykonana z tworzywa 
sztucznego lub aluminium o klasie bezpieczeństwa RC2N – funkcja   
okna nie jest w żaden sposób ograniczona mimo zaawansowanej 
techniki bezpieczeństwa. Dzięki wąskim ramom okno KF 500 spełnia 
także wysokie wymogi designerskie, a dzięki gładkiej powierzchni jest 
łatwe w czyszczeniu.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO  
DZIĘKI BLOKADOM I-TEC

ZALETY BEZPIECZEŃSTWA KF 500 W ZARYSIE

 Lepsze zabezpieczenie przed włamaniem RC2N (bez uchwytu dającego się 
zablokować) w standardzie
· Technika klap blokujących uniemożliwia otworzenie się okna
· Brak ograniczenia przy ustawianiu okna
· Brak dodatkowego nakładu siły przy zamykaniu okna (lekka blokada)
· Dodatkowa ochrona dzięki oszkleniu I-tec, dokładne mocowanie wokół całego okna
· Sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne 

Podczas zamykania okna otwierają się klapy, które przylegają bez-
pośrednio do wnętrza ramy. Na podstawie sporej głębokości zamka 
klap okno nie jest w stanie wypaść z prowadnic.

Wideo dla zamków I-tec

Ryglowanie
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KF 410 
Seryjna wersja to KF 410, która jest już wyposażona w zabezpieczenie podstawowe, tzn. czopek grzybowy i 
zabezpieczający zaczep obwodowy (rys. 1). Chronią przede wszystkim przed otwarciem okna. Ochrona przed 
nieproszonymi gośćmi oferuje także wentylację I-teC (rys. 3), która może być zintegrowana na życzenie. Okno 
pozostaje zamknięte podczas wietrzenia, ponieważ system wentylacyjny jest zintegrowany bezpośrednio w ra-
mach okna. Każde pomieszczenie może być zaopatrywane według potrzeby w świeże powietrze. Dzięki nowej 
technologii izolacyjnej I-tec (rys. 2) ramy są dokładnie uszczelniane, co znacznie poprawia izolację cieplną.

Podstawowe wyposażenie antywłamaniowe montowane seryjnie także w przypadku naszych systemów okiennych z tworzywa sztucznego czy aluminium KF 
405 i KV 440, a także systemów okiennych z drewna czy aluminium HF 210, HF 310, HF 410 i HV 350.

KF 410 TWORZYWO SZTUCZNE/ALUMINIUM

Blokada

Bezpieczeństwo

Izolacja cieplna  
(w W/m2K)

Położona i 
zakryta

RC1N, RC2

do 45

do Uw = 0,62

WŁAŚCIWOŚCI

Głębokość 
profilu (w mm)

93

Powstrzymanie  

włamywacza 

Podstawowe 

zabezpieczenie

KF 500 TWORZYWO SZTUCZNE/ALUMINIUM

Blokada

Bezpieczeństwo

kompletnie 
zintegrowana

RC2

do 46

do Uw = 0,61

WŁAŚCIWOŚCI

93 

KF 500
W skrzydle okna KF 500 ukryta jest blokada I-tec (rys. 2), która uniemożliwia otwarcie okna – bezkonkurencyjna 
w całej branży. Zintegrowane klapy dociskają przy blokowaniu na wszystkich stronach wnętrze ramy i oferują 
tym samym maksymalną ochronę przeciwwłamaniową. KF 500 łączy jednak także techniczny know-how z 
innowacyjnym designem. Skrzydło okna jest niewidoczne dzięki optyce szklanej (rys. 1) z zewnątrz i tym samym 
nie można go odróżnić od oszklenia stałego. Uchwyt secustik (rys. 3) zawiera opatentowany mechanizm bloka-
dy i utrudnia niezamierzone przesunięcie okucia okna z zewnątrz. 

Skrzydło okna Blokada I-tec Uchwyt secustic Antywłamaniowe zaczepy zamków  Izolacja I-tec  Wentylacja I-tec

Ryglowanie

Wentylacja

Insulation

Ryglowanie

Wentylacja

Oszklenie

Ochrona 
akustyczna (w dB)

Izolacja cieplna  
(w W/m2K)

Głębokość 
profilu (w mm)

Ochrona 
akustyczna (w dB)

Maksymalne  

bezpieczeństwo 

dzięki rewolucyjnym 

blokadom I-tec
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BEZPIECZEŃSTWO 
BEZ KOMPROMISÓW
Określone normą klasy ochrony przeciwwłamaniowej 
podają minimalny czas, który okno musi wytrzymać 
przy próbie włamania za pomocą zestawu narzędzi. 
Zalecenia dla klasy odproności są podane w związku z   
miejscem postawienia domu mieszkalnego. 
 
Dla mieszkań i domów w dzielnicach zalecane są   
według położenia klasy bezpieczeństwa RC1N czy 
RC2 dla wolnostojących, a dla oddalonych domów 
RC2. 
 
Okno z tworzywa sztucznego lub aluminium.  
Dzięki rewolucyjnemu systemowi blokowania I-tec KF 
500 firmy Internorm osiąga standard klasy bezpiec-
zeństwa RC2N.

INSPIRACJA
Mieszkać w otwartej i jasnej przestrzeni – i mimo to czuć się pewnie  

Tutaj znajdą Państwo ładny przykład z zamontowanymi  
oknami z tworzywa sztucznego lub aluminium KF 500.
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KLASY BEZPIECZEŃSTWA W ZARYSIE
Tylko w połączeniu z okuciem antywłamaniowym może być uzyskany podwyższony efekt ochrony. Powszechnie monto-
wane okna, drzwi tarasów i drzwi balkonowe bez czopków grzybkowych i pasujących zaczepów obwodowych dają się 
łatwo wyważyć i wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Stopień bezpiec-
zeństwa

Wersja okucie Szyba Uchwyt

Podstawowe 
zabezpieczenie  
seryjny

1 czop grzybkowy i 1 zaczep obwodowy,  
po stronie uchwytu na dole

Szyba 
standardowa

Chwyt 
standardowy

Podstawowe zabezpieczenie antywłamaniowe 
 
Systemy okienne firmy Internorm są seryjnie wypo-
sażone w czopy grzybkowe i odpowiedni zaczep 
obwodowy. Te środki chronią przede wszystkim przed 
wyważeniem okna. 

Stopień bezpiec-
zeństwa

Wersja okucie Szyba Uchwyt

Sprawdzone pod 
kątem spełniania wy-
magań klasy RC2 

Czopy grzybkowe okrężne i zabezpiecza-
jące zaczepy obwodowe

Szyba przeciwwła-
maniowa

Uchwyt dający się 
zablokować

Sprawdzone pod 
kątem spełniania wy-
magań klasy RC2N

Czopy grzybkowe okrężne i zabezpiecza-
jące zaczepy obwodowe 

Szyba standar-
dowa

Uchwyt dający się 
zablokować

RC2: Wysokie bezpieczeństwo 
 
Klasa bezpieczeństwa RC2 zapewnia szczególnie 
wysokie bezpieczeństwo. Systemy okienne, które 
odpowiadają tej klasie, są wyposażone w czopy 
grzybkowe dookoła okna, zaczepy obwodowe i szybę 
antywłamaniową.
 
Zaleta bezpieczeństwa: Dodatkowo okno nie może 
być otwarte także poprzez bezpośredni atak (np. 
za pomocą uderzenia, obcęgami czy śrubokrętem) 
przy natężeniu ciśnienia lub w przypadku 
uderzenia.

Stopień 
bezpieczeństwa

Wersja okucie Szyba Uchwyt

Sprawdzone pod kątem 
spełniania wymagań 
klasy RC1N 

Czopy grzybkowe i zaczepy obwodowe 
zabezpieczające we wszystkich kątach

Szyba 
standardowa

Uchwyt dający się 
zablokować

RC1N: Ochrona we wszystkich kątach 
 
Przy klasie ochrony przeciwwłamaniowej 1 okno 
jest chronione za pomocą specjalnych elementów 
zabezpieczających; ma również ochronę przeciw 
nawierceniom na przekładni we wszystkich rogach 
okna. Dodatkowo zamontowany jest uchwyt dający 
się zablokować. 

Stopień 
bezpieczeństwa

Wersja okucie Szyba Uchwyt

RC2 z 
blokadą I-tec

Klapy blokujące dookoła obicia Szyba przeciwwła-
maniowa

Uchwyt dający się 
zablokować

RC2N z 
blokadą I-tec

Klapy blokujące dookoła obicia Szyba 
standardowa

Uchwyt dający się 
zablokować

RC2 z blokadą I-tec
 
Za pomocą blokady I-tec osiągną Państwo już sery-
jną klasę ochrony przeciwwłamaniowej 2  
Okna z tworzywa sztucznego lub aluminium KF 500 
są wyposażone dookoła ramy w klapy blokujące 
(liczba zależna od rozmiaru okna)  
. 

Ryglowanie
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WYPOSAŻENIE DOPASOWANE DO 
INDYWIDUALNYCH WYMOGÓW

Zwyczajna szyba okna 
pęka i droga do domu staje 
otworem.

Zabezpieczająca szyba 
wielowarstwowa nie pęka 
mimo działania siły.

ZABEZPIECZAJĄCE SZYBY WIE-
LOWARSTWOWE 
Normalna szyba może stawić niewielki opór 
przy działaniu sił, natomiast wbudowane szyby 
wielowarstwowe zniechęcają złodziei do włamania. 
Wytrzymałe na rozrywanie folie uniemożliwiają rozbicie 
się szyby. Okno pozostaje zamknięte, a warstwy 
szyby nienaruszone. W ten sposób niebezpieczeństwo 
zranienia zostaje zażegnane.

UCHWYT DAJĄCY SIĘ ZABLOKOWAĆ
Dodatkowo do oferty standardowych uchwytów otrzymają Państwo 
w Internorm także uchwyty dające się zablokować w wielu wersjach 
designerskich. Przy blokowaniu mechanizm blokujący zaskakuje i uniemożliwia 
przesunięcie obicia z zewnątrz.

JESZCZE WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA 
Z INTERNORM

ZAKRYWA OKUCIE
Zakryte okucie gwarantuje, że okno nie może być wyważone z zawiasów. Dodatkowe zalety to korzystny wygląd i łatwe 
czyszczenie.

Wiele szyb okiennych jest połączonych z 
ramą tylko w kilku punktach. W przypadku 
firmy Internorm jest to montowane seryjnie  
oszklenie I-tec dające dokładne mocowanie 
dookoła ramy. 
Szyba okienna jest oklejana dookoła ram oki-
ennych. Wyciśnięcie szyby okna jest dzięki 
temu uniemożliwiane, co zwiększa bezpiec-
zeństwo. Oklejenie gwarantuje także więcej 
stabilności, izolację cieplną i akustyczną. 
Funkcjonalność okna jest lepsza nawet poza 
przewidzianym okresem użytkowania.

·  możliwość przyłączenia do interfejsu BUS także dla 
systemu zarządzania budynkiem 
· Integrowalna niezależnie od profilu 
· W przypadku okien możliwość doposażenia

MONITORING ELEKTRONICZNY
Niezauważalnie i niezawodnie czujniki zamknięcia informują, czy i jakie okno 
lub drzwi okienne są otwarte lub zamknięte. Nadają się także jako kontakty 
okienne do ustawienia grzejników. Czujniki są zaprojektowane jako czujniki 
antywłamaniowe neutralne dla systemu. Mogą być łączone z wszystkimi 
systemami alarmowymi dostępnymi w sprzedaży. 

TAK OCHRONIĄ PAŃSTWO SWOJE DZIECI PRZED   
WYŁAMANIEM OKNA

· Funkcja uchylno-obrotowa: Ta bezpieczna i wygodna funkcja 
 okna jest łączona z uchwytem dającym się blokować. Tylko funkcja uchylania 
jest możliwa mimo zablokowanego okna. W taki sposób można uchylić okno w 
celu przewietrzenia i otworzyć całkiem za pomocą klucza.
· Uchwyt dający się zablokować  Jego uchwyt, który jest doposażany w 
każdym czasie może być zablokowany za pomocą klucza. 
 Otwieranie okna czy drzwi balkonowych od środka jest utrudnione.
· Zamek okna/blokada obrotowa: Zamek okienny jest wbudowany 
dodatkowo na dole ramy okna. Jeśli jest on zablokowany, to możliwe jest tylko 
 uchylenie okna. 

Oszklenie
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www.internorm.com

Infolonia IFTM Internorm: 801 88 99 87

ODDZIAŁY  
DYSTRYBUCYJNE 

Polska
IFTM Internorm Sp. z o.o.

Oddział Warszawa:
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Infolinia: 801 88 99 87
E-mail: oferta@internorm.com.pl lub biuro@internorm.com.pl

Oddział Katowice:
ul.Porcelanowa 23, Budynek B, 40-246 Katowice
Infolinia: 32 73 03 582 lub 32 73 03 583
Tel.: 602 351 479
E-mail: katowice@internorm.com.pl

www.internorm.pl


