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1. számú gyenge pont otthonában az ablak
A napilapok rendszeresen beszámolnak ablakokon és teraszajtókon keresztül elkövetett betörésekről. A tettesek ehhez a
legtöbbször úgy jutnak be a házba vagy lakásba, hogy felfeszítik a teraszajtót vagy az egyik ablakot. Tehát olyan
mechanikus gyenge pontokat használnak ki, amelyek a meglévő ablakok mintegy 80 százalékára jellemzők.
Az Ablakbiztonság ellenőrzőlistánkkal tájékozódhat arról, mennyire biztonságosak ablakai és teraszajtói, és milyen
intézkedésekkel célszerű távol tartania otthonától a betörőket.
Általános elővigyázatossági ajánlásunk: Akkor is zárja be ablakait és teraszajtóit, ha csak rövid időre hagyja el a házát.
A megfelelő biztosítás nélkül bukóra állított ablakok pedig olyanok a betörők számára, mintha nyitva lennének!
Minden „NEM”-nel megválaszolt kérdés egy potenciális gyenge pontot jelent.
· Vannak az ablakokon kiegészítő ablakzárak?
Amennyiben nincsennek az különösen veszélyes! Vegye figyelembe, hogy a legtöbb szokványos ablak mindössze 10
másodperc alatt felfeszíthető.
· Van az ablakain kiegészítő védelem a pántoldalon?
A pántoldali védelem hiánya veszélyes! A pántoldali biztosítások az alapvédelemhez tartoznak, mivel az ablakok és
teraszajtók kétoldali biztosítása megnehezíti, hogy kívülről felfeszítsék azokat.
· Kisgyermekek elől védettek az ablakok?
Ha a kisgyermekek könnyen kinyithatják az ablakokat, ez egy különös veszélyforrást jelent az otthonára! A korszerű
ablakbiztosítások különböző lehetőségeket kínálnak a betörések és balesetek hatékony megelőzésére.
· Belülről biztosítottak a redőnyök?
A belső redőnybiztosítás hiánya szintén veszélyforrás! A fény és a belátás elleni védelem nem elég. Csak a kiegészítő
zárral ellátott redőnyök védenek a kívülről történő illetéktelen feltolás ellen.
· A tetőablakok nehezen megközelíthetők, külön biztosítottak?
Ha könnyen fel lehet mászni a tetőablakokhoz vagy egyszerűen megközelíthető a tetőtéri nyílászáró és mégsem védett
az különös veszélyt jelen az otthona biztonságára nézve! A betörők „mászási segédletek” (létrák stb.) segítségével
könnyen feljuthatnak a tetőre. A modern tetőtéri ablakzárak a „legmagasabb szintű” védelmet nyújtják.
· Nincsennek az ablakokon úgynevezett görgős csapok?
A görgős csapok nem nyújtanak megfelelő védelmet a betörők ellen. A görgős csapok a betörők által használt
leggyakoribb szerszámmal, egy egyszerű csavarhúzóval könnyedén eltolhatók, és máris nyitva van az ablak.
· A lezárható ajtókilincsen kívül kiegészítő védelemmel is ellátta ablakait?
Ha csak a lezárható ablakkilincs az egyetlen védelem ablakainak az veszélyes! A lezárható ablakkilincsek csak jelentlét
esetén nyújtanak védelmet, így elsősorban gyermekzárként használhatók. Mivel azonban ezek a kilincsek nincsenek
összekapcsolva az ablak mechanikájával, nem nyújtanak betörés elleni védelmet.
· Könnyen hozzáférhető mászási segédletek, mint a kukák vagy a létrák (pl. nincsenek leláncolva vagy elzárva)
elérhetetlenek? Az elöl hagyott mászási segédletek eszélyesek! A betörők nem csak a földszinten hatolnak be az
épületekbe. Ha mászási segédleteket találnak, akkor az első szintet is szívesen választják.
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· Lakásába/házába minőségi ablakok vannak beszerelve?
A nem megfelelő nyílászáró használata veszélyes! A betörők ellen csak szakszerűen biztosított, utólag felszerelt
védelemmel rendelkező ablakok, illetve bevizsgált betörésgátló ablakok nyújtanak hatékony védelmet.
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· Amennyiben a földszinten lakik körültekintően ügyel a nyílászáról zárására? Állít bukóra egyes ablakokat vagy
teraszajtókat, például éjszaka)?
· A földszinten a körültekintő odafigyelés a nyitva hagyott nyílászárókra kiemelt! A bukóra állított ablak olyan,
mintha nyitva lenne. Ez esetben a zárt és bukóra állított ablakokhoz kifejlesztett ABUS FKS208 biztonsági rendszer
nyújthat segítséget.

