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Twój dom - Twój komfort

Poczucie bezpieczeństwa we własnym domu to podstawa prawidłowego w nim funkcjonowania. Nie bez powodu
domową przestrzeń nazywamy naszą twierdzą, w której możemy się ukryć, poczuć swobodnie oraz zregenerować.
Ochrona w dużej mierze zależy od zastosowanych materiałów i produktów – antywłamaniowych okien, rolet czy
drzwi, skutecznie zabezpieczających wnętrze budynku i jego mieszkańców. Z myślą o tym firma Petecki oferuje
rozwiązania dla bezpiecznego domu.

Wyjeżdżając na wakacje, na weekend czy nawet będąc w pracy możemy paść ofiarą włamywacza. Dom pozostawiony
bez opieki to dla niektórych osób okazja do nieuczciwego wzbogacenia się. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie
najbardziej narażonych miejsc, czyli okien i drzwi. Według statystyk najwięcej włamań do domów odbywa się właśnie
przez otwory okienne, ponieważ najłatwiej jest je sforsować. Najlepszym zabezpieczeniem jest zastosowanie produktów
z funkcją antywłamaniową. By okna nazywać antywłamaniowymi powinny spełniać zalecenia normy ENV 1627.
Definiuje ona sześć klas odporności całego okna na włamanie. O klasie okna decyduje czas, przez jaki stawia ono opór
przed wtargnięciem intruza do wewnątrz pomieszczenia.
Okna stanowią w domu wyjątkową funkcję – zapewniają dopływ światła słonecznego, widok na ogród lub okolicę oraz
ozdabiają wnętrza pomieszczeń. Coraz chętniej wybieramy wielkopołaciowe okna, które efektownie prezentują się na
całej ścianie salonu, sypialni, a nawet łazienki. Przemawiają za tym względy estetyczne, ale głównie nowe przepisy,
strona 1 / 2

newss.pl

Twój dom - Twój komfort

które mówią o tym, jak ważne jest pozyskiwanie światła z zewnątrz. Według zaleceń najwięcej przeszkleń należy
umieścić na południowej ścianie domu, aby przez cały dzień zagwarantować optymalny dopływ energii słonecznej.
Niestety takie rozwiązanie może jednocześnie spowodować, że poczujemy potrzebę dodatkowych zabezpieczeń w
oknach, które uniemożliwią otwarcie ich lub wtargnięcie przez nie osoby niepożądane. Jak mówią badania, aż w 70%
przypadków złodzieje wyważają skrzydło z ościeżnicy. Dlatego, jeśli okna mają chronić dobytek, należy wybrać
model, w którym zastosowano zaczepy antywyważeniowe. Drugim istotnym elementem jest wkładka
antyrozwierceniowa, zapobiegająca przesunięciu okucia lub jego rozwierceniu. Za bezpieczeństwem okien
przemawiają także takie parametry jak szyba i okucia. Ta pierwsza powinna posiadać klasę antywłamaniową P2, P4 lub
wyższą. Im wyższa numeracja, tym odporniejsze zabezpieczenie i grubsze szkło. Warto zwrócić uwagę na to, czy w
oknie zamontowano okucia klasy przynajmniej RC – 1, które są wyposażone w zaczepy utrudniające podważenie
narożników oraz zabezpieczenie przeciw rozwierceniu zamka. W ofercie firmy Petecki znajdziemy produkty w
standardzie RC2, a dodatkowo w różnych wzorach i kolorach, co pozwoli dopasować je do elewacji, dachu czy
aranżacji wnętrza. W przypadku okien nie możemy zapomnieć także o klamce. Najlepiej wybierać model zamykany na
kluczyk z wkładką utrudniającą otwarcie z zewnątrz, dzięki czemu trudno będzie ją otworzyć nawet przez wybite
okno. Innym rozwiązaniem jest klamka zintegrowana z mechanizmem ryglującym po wewnętrznej stronie okna.
Rozwiązaniem wspomagającym okna antywłamaniowe są rolety. To doskonały sposób na zabezpieczenie okien
podczas dłuższego wyjazdu, ale także podczas weekendu poza domem czy po prostu na noc. Ważne, aby zwrócić
uwagę na wzmocnienie konstrukcji prowadnic, które zapobiegnie odgięciu lub wyciągnięciu profili roletowych, a także
dodatkowe wzmocnienie listwy dolnej. Sama kurtyna rolety powinna być sztywna, stabilna i wytrzymała. Mechanizm
zapadkowy zamontowany w dolnej części rolety, który zapobiega podnoszeniu rolety, skutecznie zabezpiecza przed
wtargnięciem do domu. Konstrukcja antywłamaniowa może być stosowana zarówno w systemach adaptacyjnych, jak i
podtynkowych. Bardzo ważny jest solidny montaż oraz mocne, porządne podłoże. Firma Petecki oferuje rolety
antywłamaniowe, które wyróżnia nie tylko szereg zabezpieczeń, trwałość i odporność, ale także ciekawy design oraz
szeroki wybór z palety RAL. Drzwi wejściowe najczęściej znajdują się na przodzie domu, dzięki czemu są bardziej
widoczne i mniej przyciągają uwagę niepożądanych gości. Ale co z drzwiami znajdującymi się na boku lub z tyłu
budynku? Coraz chętniej decydujemy się na dodatkowe wejście prowadzące do garażu lub kotłowni połączone z
domem. Warto zadbać, aby wszystkie były odpowiednio zabezpieczone i posiadały wymagane parametry ochrony
antywłamaniowej. Firma Petecki oferuje efektowne oraz atrakcyjne wzory i kolory drzwi, które idealnie skomponują
się z wyglądem domu czy otoczenia. Dodatkowo produkty wyróżniają doskonałe parametry izolacyjności akustycznej i
termicznej, a także zabezpieczenia antywłamaniowe w klasie RC2. W drzwiach znajdziemy m.in. specjalne zawiasy
odporne na ciężar, pęknięcia i próby złamania lub wygięcia oraz 9-cio punktową zasuwnicę, która uniemożliwia
wyczepienie się ryglowania drzwi. Ponadto profile wypełnione są twardym PCV i wklejanym panelem z blachy
aluminiowej. W drzwiach z szybami stosowane jest z kolei specjalne antywłamaniowe szkło klasy P4. Całość dopełnia
bezpieczna, solidna klamka, której nie można wyrwać lub wypchnąć. Całe skrzydło drzwiowe jest bardzo trudne do
wyważenia, uszkodzenia czy wyciągnięcia z zawiasów. To idealne dopełnienie antywłamaniowych okien i rolet.
Bezpieczny dom to cel każdego gospodarza – odpowiednio zabezpieczone okna i drzwi, czyli najbardziej narażone na
włamanie miejsca, to nie tylko ochrona mienia. To przede wszystkim spokojny sen, beztroskie wakacje bez martwienia
się o dom czy też bezpieczeństwo dla całej rodziny. Pamiętajmy, aby wybierać produkty z atestem i odpowiednią klasą
antywłamaniową. Pozwoli to zapewnić najwyższą jakość nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale także trwałości
oraz estetycznego wyglądu.
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