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OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA
Szyby zespolone odporne na włamywaczy



OCHRONA PRZED WŁAMANIEM – 
BEZPIECZEŃSTWO  DLA DOMU, MIESZKANIA I BIURA

Przedsiębiorstwa Grupy SANCO są do Państwa dyspozycji!

Czy wiedzieli Państwo, że zdecydowaną większość włamań dokonują 
tak zwani sprawcy okazjonalni?

Nasza własność i bezpieczeństwo osobiste mogą zostać poważnie zagro-
żone w ciągu zaledwie kilku sekund. Szyby bezpieczne SANCO chronią te 
punkty w domu, które są szczególnie zagrożone włamaniem. Stosując z 
kolei różne rodzaje szyb zabezpiecza się obiekt przed możliwymi scenariu-
szami włamań. Ochrona przed przebiciem, rozbiciem czy przestrzeleniem 
to kryteria określone przez normy, które muszą spełniać szyby bezpieczne 
SANCO Safe.

Sprawcy włamań najczęściej wybierają okna i drzwi balkonowe. 
Dlatego też warto w tych właśnie miejscach podjąć niezbędne kroki zabez-
pieczające. Można by uniknąć co drugiego włamania, gdyby okna i drzwi 
balkonowe oraz drzwi ogrodowe były odpowiednio zabezpieczone. 85 % 
montowanych dzisiaj okien nie oferuje wystarczającej ochrony.
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Wszystkie szyby zespolone można bez problemu łączyć z wieloma innymi funkcjami. Zapytaj - Twojego specjalisty od szkła i okien.

Bezpieczne okna, drzwi tarasowe i balkonowe najlepszą  
ochroną przed włamaniem

Klasyfikacja według częstotliwości włamań:
Drzwi piwniczne 25 %
Balkony i drzwi tarasowe 20 %
Okna parterowe 13 %
Drzwi ogrodowe 13 %
Okna piwniczne 11 %
Naświetla okienne 9 %
Okna garażowe 5 %
Okna dachowe 2 %
Drzwi wejściowe 2 %

Dane statystyczne 
bez gwarancji

Przeszklenie wykonane ze szkłem 
float praktycznie nie zapewnia 
żadnej ochrony przed włamaniem, 
można je po prostu rozbić i przebić 
się przez szybę bez użycia narzędzi.
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Rosnący stopień ochrony

Szkło bezpieczne typu P2A m.in. bar-
dzo dobrze nadaje się do klasy odpor-
ności okien RC2N*. Do zastosowania 
w oknach i drzwiach, do których 
istnieje dostęp wymagający pewnego 
niewielkiego wysiłku.

Szkło bezpieczne typu P4A znajduje 
zastosowanie w klasie odporności 
okien RC2. Zapewnia to ochronę 
okien i drzwi w łatwo dostępnych 
miejscach.

Szkło bezpieczne typu P5A stoso-
wane jest w klasie odporności okien 
RC3. Zapewnia znacznie lepszą 
ochronę, nawet przed profesjonalny-
mi włamywaczami.
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Steigende Abbruchrate
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5 Min.3 Min.5 Sek. RC3 (WK3)RC2N* RC2 (WK2)

RC = Klasa odporności (ang. Resistance Class) zgodnie z DIN EN 1627, *RC2N zgodnie z DIN EN 1627 odnosi się tylko do okuć – nie dotyczy szkła bezpiecznego. 
Niemniej okno klasy RC2N ze szkłem P2A będzie po proste lepsze!
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