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• 75% av alla inbrott sker via fönster, balkongdörr eller terassdörr.

• De flesta inbrottstjuvar är slumpmässiga gärningsmän som tar tillfället i akt dvs ser ett

 tillfälle med en dålig dörr eller dåligt fönster.

• Inbrottstjuvar har allt utom tid.

1.  Brytskydd (låsplattor av stål med forceringsskydd och upp till 15 stift med säkerhetsspår)

2. Låsbart borrskyddat handtag med vridningsmotståndskraft upp till 100 Nm

3.  Laminerat skyddsglas som är tåligt mot stötar och slag P4A (“säkerhetsglas“)

4.  Glaskasett hoplimmad med fönsterbågen (förhindrar urglasning av båge)

5.  Glaslister monterade på insidan

ENLIGT POLISENS STATISTIK: BRA! INBROTTSKLASS RC1 och RC2

OBEROENDE CERTIFIERING

OKNOPLAST erbjuder inbrottsskyddande fönster i inbrottsklass RC2. Slumpmässiga gärningsmän avbryter 

inbrottsförsök ofta efter några minuter, när de inser att fönstren är skyddade. Enligt polisens rapporter har 

nästan hälften av alla misslyckade inbrottsförsök förhindrats genom lämpliga skyddsåtgärder.

OKNOPLAST sätter säkerheten främst. Vi bryr oss om våra kunders bekvämlighet och säkerhet. Därför har 

vi låtit våra säkerhetsfönster genomgå en officiell och oberoende certifiering utfärdad av det berömda tyska 

Institutet för fönsterteknik (Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim).

SÄKRA FÖNSTER FRÅN OKNOPLAST. SÄKERHET FRAMFÖR ALLT.

RC2 EN 1627

Testet Nr. 15-000782

Beställningsnummer: 1234567 Pos. 1

SÄKERHETSKLASSER HOS OKNOPLAST

Grundtrygghet RC1 N RC2 N RC2

1

Flera hakreglar „Safety Plus” per fönsterbåge 

(antal beroende på fönstrets storlek)
2 4 5 till 15 5 till 15

Hakreglar „Safety Plus” av stål

Hakreglar fastskruvade i stålarmeringen i fönsterkarmen

2 Lyftskydd genom rörliga tappar

3
Handtag med nyckel som kan motstå en vridningskraft på 100 Nm valfritt

Borrskyddat säkert handtag

4 Laminerat glas

P4A

5 Fastlimmade glaskasetter i bågen

2

4

3
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