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80,9 % wyważenie 
okna
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Zamki okienne

Zabezpieczenia na oknach - zawsze z obu stron!
W przypadku zabezpieczenia okien rozróżnia się systemy, które 
w zakresie jednego produktu dają ochronę obu połówek okna, 
oraz takie, które zabezpieczają je oddzielnie za pomocą dwóch 
produktów.

Zależnie od warunków montażu stosuje się różne możliwości 
zabezpieczenia okien i drzwi balkonowych. Firmy takie jak ABUS 
oferują odpowiednio certyfikowane rozwiązania w zakresie 
zabezpieczeń do dużej ilości profili wymagań.

Jeśli chodzi o montaż produktów, należy najpierw określić 
wymagany stopień zabezpieczenia. W zależności od rozmiarów 
okien idealne są trzy punkty zabezpieczenia, które zatrzymają 
włamywacza. Żelazna reguła brzmi – jedno zabezpieczenie na 
metr bieżący z obu strun okna. Dzięki temu włamywacz będzie 
miał bardzo utrudnione zadanie.

Ilość włamań do mieszkań systematycznie rośnie. Czy wie-
działeś, że złodzieje wchodzą najczęściej przez okna i drzwi 
balkonowe?
Standardowe okno w pozycji zamkniętej czy uchylonej nie jest 
dla włamywacza żadną przeszkodą. 

Dotyczy to nie tylko mieszkań na parterze. Włamywacze wchodzą 
również do mieszkań na wyższych kondygnacjach. Złodzieje wdra-
pują się po poręczach, rynnach drzewach czy pojemnikach na 
śmieci. Policja radzi, żeby zabezpieczyć kona na piętrze tak samo 
jak te na parterze.

Do włamań dochodzi nawet wtedy, gdy domownicy są w mieszka-
niu. Tak więc zabezpieczenia okienne mają za zadanie chronić nie 
tylko mienie ale i ludzi.

3,8 % pozostałe metody, 
okno było otwarte

6,7 % zbicie szyby, przełożenie 
ręki, otwarcie okna

8,6 % okno było 
uchylone

Zawias

Strona zawiasów

Klamka

Strona klamki

Włamania przez okna, drzwi balkonowe i tarasowe Niezabezpieczone okno

Zamki okienne
Najskuteczniejsze na włamywaczy!
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FKS208Zamki do okien uchylnych

Zastosowanie
• Do zabezpieczania drzwi balkonowych i okien w uchylonym i 

zamkniętym położeniu
• Do drzwi i okien balkonowych i tarasowych, lewych i prawych

Szczegóły
•  Odporność na nacisk powyżej 1 tony
• Trzy punkty ryglowania (2 x góra + 2 x dół) w drzwiach balko-

nowych
• Rygle hakowe
• Możliwość zamontowania na większości okien z felcem do 29 

mm
• Prosta regulacja rygli nakrętkami naprężającymi
• W zestawie dwa klucze

Wartość dodana
Wystarczy ruch klamką żeby skutecznie zaryglować okno i to za-
równo w pozycji zamkniętej ja i (co najważniejsze) uchylonej.

Wiele okien i drzwi balkonowych jest pozostawianych uchylo-
nych, celem wietrzenia mieszkania, podczas prac w ogrodzie, 
popołudniowej drzemki lub szybkich zakupów w pobliskim 
sklepie. Niezabezpieczone uchylone okna są jednak ogromnie 
narażone na włamanie, gdyż dla włamywaczy są w zasadzie 
otwarte. Przy pomocy specjalnego zamka do okien uchylnych 
ryzyko włamania jest zminimalizowane.

Cztery punkty ryglowania zamka do okien uchylnych zapew-
nia ochronę ze wszystkich stron
Mimo że zamek do okien uchylnych rygluje okno nawet w 
czterech punktach, obsługa okna odbywa się w dalszym ciągu 
przy pomocy klamki okiennej. Automatyczny system ryglowa-
nia prowadzi do tego, że nie ma potrzeby wykonywać żadnych 
dodatkowych czynności podczas zamykania okna. 
Zamek ten jest pierwszym i jak dotąd jedynym zamkiem do 
montowania na istniejących oknach, który posiada certyfikat 
VdS, informujący o najwyższym poziomie skuteczności anty-
włamaniowej bez względu na to, czy okno jest zamknięte czy 
uchylone.

Zamki do okien uchylnych
Ochrona z każdej strony

FKS208
Zamek do okien uchylnych
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FOS550Zamki okienne ze sztabami

Zastosowanie
• Podstawowe zabezpieczenie otwieranych do wewnątrz okien i 

drzwi balkonowych w miejsce klamki okiennej.
• Idealny do okien, drzwi balkonowych i tarasowych o wysoko-

ści do 3,10 m.

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony
• Jednoczesne ryglowanie u góry i u dołu okna
• Sztaby dostępne w różnych długościach
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS
• Dwa klucze w zestawie

Wartość dodana
Wystarczy zwykłe przekręcenie klamki okiennej i aktywowane są 
dwa rygle u dołu i u góry okna do skutecznego zabezpieczenia 
okna. 

B 5351

Zamek okienny FOS 500 ze sztabami jest zabezpieczeniem o 
niespotykanej skuteczności ryglującym okno i drzwi balkonowe 
jednocześnie u góry i u dołu mocnymi wysuwanymi sztabami.  

Opatentowany system wysuwanych sztab jest bardzo odporny na 
wyważanie i nacisk. 

FOS550A, okienny zamek ze sztabami i z alar-
mem, to połączenie bezpieczeństwa mecha-
nicznego z dozorem elektronicznym okien i 
drzwi balkonowych.
Oprócz dwóch mocnych sztab zamek jest do-
datkowo wyposażony w bardzo czuły alarm z 
sygnalizatorem 110 dBA skutecznie odstraszający 
ewentualnych włamywaczy. 

3D

Sensoric
Alarm-

Zamki okienne ze sztabami
Z dwoma punktami ryglowania

FOS550
Mocny zamek okienny z 2 sztabami
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Zamki okienne z klamkąFOS550A

Zastosowanie
• Podstawowe zabezpieczenie otwieranych do wewnątrz okien 

i drzwi balkonowych w miejsce klamki okiennej.
• Idealny do okien, drzwi balkonowych i tarasowych o wysoko-

ści do 3,10 m.

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony
• Jednoczesne ryglowanie u góry i u dołu okna
• Sztaby dostępne w różnych długościach
• Alarm akustyczny 110 dBA
• Zasilane z baterii (2 x bateria AAA)
• Samoczynne kalibrowanie przy każdym uzbrajaniu - w ten 

sposób brak fałszywych alarmów przy odkształcaniu okna 
spowodowanej upływem czasu

• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Zabezpieczenie mechaniczne okien i drzwi balkonowych uzupeł-
nione o nadzór elektroniczny.

Okno zamknięte - zamek zamknięty! Tak prosto działają zamki 
okienne z klamkami. Nie ma więc problemu z zapomnieniem o 
przekręceniu zamka.  Klucz jest potrzebny tylko do otwierania. 

Zamek okienny ze zintegrowaną klamką okienną jest chroniony 
patentem. Policja i firmy ubezpieczeniowe zalecają stosowanie 
takich rozwiązań do zabezpieczania mieszkań przed włamaniem.

FOS550A
Z alarmem

Zamki okienne z klamką
Intuicyjna ochrona

B 53513D

Sensoric
Alarm-
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FO400FO500

B 5351

Zastosowanie
• Podstawowe zabezpieczenie otwieranych do wewnątrz okien 

w miejsce istniejącej klamki okiennej
• Zamykanie i otwieranie okna klamką jak przy zwykłym zamy-

kaniu okna

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony.
• Rygiel hakowy
• Zapornica z hartowanej stali
• Możliwość przykręcenia kasety rygla w kołki zamocowane w 

murze 
• Dwa klucze w zestawie
• Całkowite zaryglowanie przez wciśnięcie cylinderka
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Zintegrowana zapornica chroni domowników przed napadem w 
czasie obecności w domu (np. podczas snu).

Zastosowanie
• Podstawowe zabezpieczenie otwieranych do wewnątrz okien 

w miejsce istniejącej klamki okiennej
• Zamykanie i otwieranie okna klamką jak przy zwykłym zamy-

kaniu okna

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony
• Uniwersalne do wielu okien dzięki opatentowanej technolo-

gii zmiennego dornu od 30 do 37 mm
• Rygiel hakowy wykonany ze stali
• Całkowite zaryglowanie przez wciśnięcie cylinderka
• Możliwość przykręcenia kasety rygla w kołki zamocowane w 

murze
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Dzięki niezwykle mocnemu przykręceniu obydwu elementów 
zamka do skrzydła i ościeżnicy i hakowemu zaczepieniu rygla w 
kasecie zamek opiera się najmocniejszym próbom ataku.

FO500
Zamek okienny z zapornicą

FO400 
Mocny zamek okienny z klamką

B 5351
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FTS106Zamki okienne szyfrowe

Szyfrowy zamek okienny ABUS FTS 106 wywodzi się z niezwy-
kle skutecznej konstrukcji modelu FTS 96, uznawanego przez 
niemiecki instytut VdS eleganckiego a zarazem skutecznego 
zamka z dwoma ryglami hakowymi. 

Zamek odblokowywany jest przez pokrętło blokowane szyfrem 
do indywidualnego ustawienia. Jest to indywidualne rozwią-
zanie dla wszystkich którzy nigdy nie mogą znaleźć klucza. 

Można dodatkowo zakodować wiele zamków na ten sam kod, 
lub na różne kody wg. własnej logiki. 

Położenie pokrętła już z daleka informuje czy zamek został 
właściwie zamknięty. 

Zamek okienny szyfrowy
Zamykanie bez klucza

B 5351

Zastosowanie
• Do okien i drzwi otwieranych do wewnątrz rozwieranych i 

przesuwnych - po stronie klamki
• Idealny do stolarki drewnianej
• Zamykanie i otwieranie indywidualnie ustawianym szyfrem

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony
• Dwa rygle hakowe
• Atest niemieckiego instytutu VdS 
• Widoczna pozycja otwarte/zamknięte

Wartość dodana
Prosty i wygodny dla każdego, który ma problem ze znalezie-
niem właściwego klucza. 

FTS106
Z zamkiem szyfrowym
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FTS206Dodatkowe zamki okienne

Standardowe okno bez względu na to czy jest uchylone czy 
całkiem zamknięte nie stanowi najmniejszej przeszkody dla 
włamywacza. 

Można temu jednak zaradzić. Zabezpieczenia okienne firmy 
ABUS bazują na 90 latach doświadczenia w projektowaniu i 
produkcji zabezpieczeń. 

Cały szereg zabezpieczeń okiennych zostało przebadanych i 
uzyskało certyfikat najbardziej znanego niemieckiego instytu-
tu VdS. Zamki te uznawane są za najskuteczniejsze w swojej 
klasie. 

Dodatkowe zamki okienne
Uniwersalna ochrona

Zastosowanie
• Do okien jednoskrzydłowych i drzwi balkonowych otwiera-

nych do wewnątrz po stronie klamki
• Do okien z PCV, drewna i aluminium

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony
• Zamykanie przez wciśnięcie kołka blokującego
• Położenie otwarte/zamknięte widoczna
• Do felców o grubości 0 - 25 mm
• Przetestowane przez niezależne instytuty badawcze
• Nowość: zamykanie dwustopniowe: Stopień 1: lekkie wci-

śnięcie bolca = zablokowanie okna (ochrona domowników), 
Stopień 2: całkowite wciśnięcie bolca = całkowite zamknięcie 
zamka

• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
• Podczas zamykania okna zamek zawsze uaktywnia się 

automatycznie.

FTS206
Eleganckie zabezpieczenie okna

B 5351
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FTS96FTS99

B 5351

Zastosowanie
• Wyłącznie do okien otwieranych do wewnątrz - po stronie 

klamki
• Idealny dla zapominalskich

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony.
• Dwa rygle stalowe
• Widoczna pozycja otwarte/zamknięte w specjalnym okienku
• W zestawie znajdują się dwa klucze
• Widoczna pozycja otwarte/zamknięte
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Niezwykle skuteczny zamek okienny z innowacyjną, opatento-
waną technika ryglowania automatycznego. Okno zamknięte 
= zamek zamknięty. Nie trzeba używać tłumaczenia - „Zapo-
mniałem!”

Zastosowanie
• Do okien i drzwi otwieranych do wewnątrz rozwieranych i 

przesuwnych - po stronie klamki
• Idealny do okien drewnianych

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony.
• Dwa obrotowe rygle hakowe
• Zamykanie przez przekręcenie gałki, otwarcie kluczem
• Widoczna pozycja otwarte/zamknięte
• Atest VdS, testowane wg DIN
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Bardzo skuteczne przy stolarce drewnianej dzięki dużej po-
wierzchni przylegania do skrzydła. Podwójny obrotowy rygiel 
hakowy chroni doskonale przed wyważeniem okna.

FTS99
Z automatycznym zamykaniem

FTS96
Mocny zamek okienny

B 5351
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2510FTS88

Zastosowanie
• Do okien i drzwi otwieranych do wewnątrz rozwieranych i 

przesuwnych - po stronie klamki
• Pasuje do okien plastikowych i metalowych

Szczegóły
• Uniwersalny zakres użytkowania
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony.
• Mocny korpus zamka i zaczep rygli
• Zamykanie i otwieranie kluczem
• Dwa rygle hakowe
• Atest VdS, badane wg DIN 
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Niezwykle skuteczny rozkład sił dzięki zastosowaniu dwóch 
rygli hakowych wchodzących w mocno przykręconą do ościeżni-
cy kasetę stalową.

Zastosowanie
• Wyłącznie do okien jednoskrzydłowych otwieranych do we-

wnątrz - montaż tylko na ościeżnicy

Szczegóły
• Prosty i szybki montaż
• Zamykanie przez przekręcenie - bez klucza
• Otwieranie przy pomocy klucza
• Widoczna pozycja otwarte/zamknięte
• Montaż wyłącznie na ramie okiennej 
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Przydatne w sytuacji gdzie z różnych powodów nie można 
wiercić w skrzydle okiennym.

FTS88
Mocny zamek okienny

2510
Dodatkowy zamek okienny

B 5351



2322 

SW1 / SW2SW10 / SW20

Zastosowanie
• Do okien i drzwi balkonowych otwieranych do wewnątrz

Szczegóły
• SW1 - prosty i szybki montaż na ościeżnicy okiennej 
• SW20 - prosty i szybki montaż na glifie okiennym
• Zamykanie i otwieranie przy pomocy kątownika wsuwanego w 

prowadnicę - bez klucza
• Rygiel zatrzaskuje się automatycznie
• Uniwersalne zastosowanie
• Solidne mocowanie - trwała konstrukcja
• Mocny rygiel wytrzymuje duże obciążenia
• Zatrzaskowe mocowanie rygla w prowadnicy

Wartość dodana
Ekonomiczna wersja blokady okiennej. Prosta a jednak skutecz-
na.

Zastosowanie
• Do okien i drzwi balkonowych otwieranych do wewnątrz

Szczegóły
• Prosty i szybki montaż na ościeżnicy okiennej - nie ma potrze-

by wiercenia w skrzydle
• Uniwersalne zastosowanie
• Celem otwarcia wystarczy uchylić rygiel
• Wysokość: 62 mm (SW1) lub 92 mm (SW2)
• Solidne mocowanie - trwała konstrukcja
• Mocny rygiel wytrzymuje duże obciążenia

Wartość dodana
Najbardziej ekonomiczna wersja blokady okiennej. Prosta a 
jednak skuteczna.

SW10 / SW20
Blokada okienna bez klucza

SW1 / SW2
Blokada okienna uchylna bez klucza

SW20

SW10 SW1SW2
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FAS101Ochrona po stronie zawiasów

Podczas zabezpieczania okien i drzwi balkonowych niezbędnie 
musi być zabezpieczona strona klamki. Ale czy ktoś myśli o 
stronie zawiasów? Jest bardzo ważne zatroszczyć się o wła-
ściwy stopień bezpieczeństwa i z tej strony, aby zmniejszyć 
ryzyko włamania.

Przy użyciu zabezpieczeń zawiasów można skutecznie i ele-
gancko ochronić okno przed włamaniem. 

Zabezpieczenia te opierają sie naciskowi siłą ponad 1 tony i 
spełniają normy instytutu VdS.

Ochrona po stronie zawiasów
Dyskretna i skuteczna

B 5351

Zastosowanie
• Do otwieranych do wewnątrz okien i drzwi balkonowych po 

stronie zawiasów

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony
• Blokada obraca się razem z oknem przy rozwieraniu
• Przy uchylaniu należy przyciskiem zwolnić blokadę
• Podczas zamykania okna należy zaryglować blokadę wciskając 

rygiel 
• Obsługa bez klucza
• Widoczna pozycja otwarte/zamknięte

Wartość dodana
Mocne zabezpieczenie okna od strony zawiasów, idealnie 
sprawdza się w wąskich miejscach montażu. 

FAS101
Mocne blokady zawiasów
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Zamki do okien dwuskrzydłowychFAS97

B 5351

Zastosowanie
• Do otwieranych do wewnątrz okien i drzwi balkonowych po 

stronie zawiasów

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony
• Komfortowa obsługa przy oknach uchylno - rozwieralnych: 

odblokowywanie bez klucza, blokowanie automatyczne przy 
zamykaniu okna

• Ryglowanie automatyczne: blokada obraca się razem z oknem 
przy rozwieraniu

• Przy uchylaniu należy przyciskiem zwolnić blokadę

Wartość dodana
Blokada automatycznie rygluje okno przy każdym zamykaniu z 
pozycji uchylonego okna.

FAS97
Automatyczna blokada zawiasów

Okna są bardzo częstym punktem włamań do domów i 
mieszkań.  Dla okien dwuskrzydłowych najbardziej polecanym 
zabezpieczeniem specjalny zamek do tego typu okien.

Mocny rygiel obrotowy blokuje jednocześnie obydwa skrzydła 
okna. Efektem jest niezwykle duża odporność na wyważenie 
okna.

Komfortowy mechanizm umożliwia ryglowanie bez użycia klu-
cza. Wystarczy spojrzeć, żeby sprawdzić, czy okno jest właści-
wie zablokowane. 

Zamek do okien dwuskrzydłowych
Podwójne trzymanie jest lepsze
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Zastosowanie
• Do okien dwuskrzydłowych otwieranych do wewnątrz ze 

stałym słupkiem

Szczegóły
• Odporność na nacisk powyżej 1 tony.
• Obrotowy rygiel hakowy
• Minimalny dystans między skrzydłami 18-35 mm
• Zamykanie pokrętłem, otwieranie kluczem
• Widoczna pozycja otwarte/zamknięte
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Obrócenie rygla powoduje jednoczesne zablokowanie obu 
skrzydeł okna.

DFS95
Zamek do okna dwuskrzydłowego

Zastosowanie
• Do okien dwuskrzydłowych otwieranych do wewnątrz ze 

stałym słupkiem

Szczegóły
• Prosty i szybki montaż
• Zamykanie przez przekręcenie - bez klucza
• Otwieranie przy pomocy klucza
• Widoczna pozycja otwarte/zamknięte
• Montaż wyłącznie na ramie okiennej 
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Przydatne w sytuacji gdzie z różnych powodów nie można 
wiercić w skrzydle okiennym.

2520
Zamek do okna dwuskrzydłowego

2928 
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FG300Klamki okienne z kluczykiem

Niektóre klamki okienne, jak np. model FG300, są tak zaprojek-
towane, że dają się zamontować niemal na wszystkich typach 
okien. 

Kwadrat klamki można regulować do dowolnego zamka. De-
nerwujące błędne zakupy są dzięki temu wykluczone. Niezwy-
kle łatwy jest również montaż klamki. 

Zamykane na kluczyk klamki okienne służą przede wszystkim 
zabezpieczaniu dzieci, a przy niektórych metodach włamań 
również jako okienne zabezpieczenie antywłamaniowe. 

Klamki okienne zamykane na kluczyk są bardzo ciekawym roz-
wiązaniem dla troskliwych rodziców, gdyż w ten sposób mogą 
kontrolować, które okno dziecko może otwierać. Klamki te do-
stępne są w opcji na jeden klucz, więc do otwarcia wszystkich 
okien wystarczy jeden kluczyk.

Klamki okienne z kluczykiem
Wybijanie szyby nie ma sensu

Zastosowanie
• Do okien otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz w miejsce 

zwykłej klamki
• Zabezpieczenie dzieci przed wypadnięciem z okna 

Szczegóły
• Uchwyt i osłona z aluminium
• Zamykanie przez wciśnięcie cylinderka
• Otwieranie kluczem
• Kwadrat klamki 7 mm, długość regulowana 32-34 mm
• Rozstaw śrub mocujących 43 mm 
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Kwadrat klamki do indywidualnego ustawienia umożli-
wia szybki i wygodny montaż. Odporność na przekręcenie i 
wyłamanie siłą do 200 Nm chroni przed znanymi metodami 
włamania.

FG300
Klamka okienna z kluczykiem
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3D

Sensoric
Alarm-

Silver Edition
Bezpieczeństwo w kolorze srebra

Bezpieczeństwo nie ma być tylko funkcjonalne i skuteczne. 
Produkty zabezpieczające muszą optycznie pasować do po-
mieszczeń. Stąd niektóre produkty okienne oferujemy w linii 
srebrnej:

• FTS88   dodatkowy zamek okienny
• FO400   zamek okienny z klamką
• FTS206   dodatkowy zamek okienny
• FAS101   blokada zawiasów okiennych
• FG300A klamka na kluczyk z alarmem
• FG300   klamka okienna na kluczyk

głośność 110 dBA!

FG300A
Klamka okienna z alarmem

Zastosowanie
• Do okien otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz w miejsce 

zwykłej klamki
• Zabezpieczenie dzieci przed wypadnięciem z okna 

Szczegóły
• Elektroniczna ochrona okna
• Zamykanie przez wciśnięcie cylinderka, otwieranie kluczem
• Baterie o żywotności do 2 lat, wymienne (alkaliczne AAA)
• Opcjonalnie z czujką stłuczenia
• Kwadrat klamki 7 mm, długość regulowana 32-34 mm
• Rozstaw śrub mocujących 43 mm 
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Wciśnięcie cylinderka zabezpiecza przed otwarciem okna 
klamka a jednocześnie uaktywnia alarm. Głośny sygnaliza-
tor 110 dBA skutecznie odstrasza włamywaczy podczas próby 
włamania.

Silver EditionFG300A

FTS88 FO400 FTS206
FAS101

FG300A
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DF88Zamki do okien dachowych

Sprawdzony przez ostatnie lata - zamek do okien dachowych 
jest skuteczny na wszystkich oknach dachowych i oknach 
otwieranych na zewnątrz. Dzięki niemu zabezpieczamy się 
przed włamaniem z dachu. 

ABUS - zabezpieczenia od piwnicy aż po dach.

Nowy trend wśród włamywaczy - wspinaczka
Statystyki policyjne z ostatnich lat wykazują rosnąca tendencję 
do wspinania się przez włamywaczy na coraz wyższe kondy-
gnacji oraz na dachy. Bardzo często okna dachowe pozostają 
niezabezpieczone, przez co są dla złodziei dziecinnie łatwą 
przeszkodą.

Zamki do okien dachowych
Przeciw niechcianym „alpinistom”

Zastosowanie
• Do okien dachowych oraz do okien otwieranych od zewnątrz

Szczegóły
• Bardzo wytrzymała blokada
• Zamykanie i otwieranie kluczem
• Dwa mocne rygle hakowe
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Zamek ten to perfekcyjne rozwiązanie do okna dachowego

DF88 
Zamek do okna dachowego
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Technika montażuTele-Z

FG300

Zastosowanie
• Do otwieranych do wewnątrz okien i drzwi balkonowych

Szczegóły
• Zamykanie przez wciśnięcie cylinderka
• Otwieranie kluczem 
• Widoczne zabezpieczenia odstraszają!
• Dwa punkty ryglowania bezpośrednio w murze glifu okienne-

go
• Nie ma potrzeby uszkadzać okna
• Możliwość skrócenia do 680 mm
• Dwa klucze w zestawie
• Możliwe łączenie na 1 klucz z innymi produktami ABUS

Wartość dodana
Sztaba Tele-Z umożliwia skuteczne zabezpieczenie okien bez 
wiercenia w skrzydle bądź ościeżnicach. Przydatne tam, gdzie 
wiercenie w oknie może spowodować utratę gwarancji. Świet-
ne również do wynajmowanych mieszkań - glif można szybko i 
tanio zaszpachlować.

Tele-Z
Sztaba teleskopowa

Nie tylko wybór właściwego zabezpieczenia jest ważny. Należy 
też dokładnie przemyśleć sposób jego zamontowania.  Markowe 
produkty wyróżniają się między innym tym, że mają w komplecie 
wszystkie niezbędne materiały potrzebne do montażu. Wyjątki są 
każdorazowo opisane w instrukcji montażu. 
Co należy zrobić, gdy podłoże na którym chcemy zamontować 
zamek jest bardzo słabe?
W Niemczech z inicjatywy Policji Kryminalnej powstała specjalna 
norma opisująca montaż zabezpieczeń dodatkowych na istnieją-
cych drzwiach, czy oknach. Oto fragment tej normy:
„Przy złych możliwościach montażu (miękkie, puste lub wy-
pełnione pianką podłoże i okna plastikowe z i bez wkładki 
metalowej i okna drewniane) oraz/lub sprzyjających włama-
niu okolicznościach należy zastosować więcej zabezpieczeń 
i dodatkowo materiałów mocujących (kotwa chemiczna lub 
przelotowe przykręcenie lub kotwa montażowa). Przynajmniej 
jedno zamykane zabezpieczenie powinno być założone na 
każde drzwi i okno. Jeżeli rama jest za słaba, żeby zamonto-
wać na niej rozsądne zabezpieczenie, sensownym wydaje się 
wzmocnienie samej ramy”.

Technika montażu 
Wszystko zależy od mocowania!

Zestaw montażowy  IM100 
do kotwy chemicznej

Sztaba montażowa BA
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Wszystko na jeden kluczBezpieczeństwo skrojone na miarę

Firma ABUS oferuje bezpieczeństwo na miarę. Posiadamy rozwią-
zania, dostosowane do różnych wymogów. 

Aby kilkoma kliknięciami mogli Państwo w szerokiej palecie 
produktów znaleźć odpowiednie dla siebie rozwiązanie, udo-
stępniamy nasze konfiguratory produktów. Stanowią one prosty i 
wygodny sposób rekomendacji produktów.

Nasza wskazówka: Posiadając taką rekomendację, wystarczy 
udać się do pobliskiego specjalistycznego sklepu ABUS. Można w 
tym celu skorzystać także z naszej funkcji wyszukiwania punktu 
sprzedaży.  

Wejdź na stronę 
WWW.ABUS.COM | SERWIS | KONFIGURATORY I WYSZUKIWARKI 
PRODUKTÓW | ZABEZPIECZENIE OKIEN 
i kilkoma kliknięciami wybierz zabezpieczenia odpowiednie 
do Twoich okien.

Każdy zamek jest bezpieczny tylko wtedy, gdy jest zamknięty. 
Często zdarza się, że nie zamykamy zamków okiennych, a czasami 
nawet drzwiowych, 
„bo przecież idę tylko do sąsiada i zaraz wracam...”.
Trudno chyba o gorszy pomysł. 

Pamiętajmy, złodzieje tylko czekają na nasze błędy. Dlatego 
zawsze należy zamykać drzwi i okna w momencie opuszczania 
mieszkania. Należy zamykać również drzwi i okna gdy idziemy 
spać. Szczególnie okna na parterze gdy sypialnia znajduje się na 
piętrze. 

Aby ułatwić Ci to zadanie oferujemy całe grupy produktów w wer-
sji na jeden klucz. I do takiej grupy zaliczają się niemal wszystkie 
zamki okienne. Pamiętaj, żeby składając zamówienie w sklepie 
uzgodnić ze sprzedawcą wersję na jeden klucz. Jest to bardzo 
wygodne - a im wygodniejsze tym większa pewność, że zamki 
będą zamykane zawsze, kiedy to potrzebne.

Bezpieczeństwo skrojone na miarę
Oto jak można zabezpieczyć okna

Wszystko na jeden klucz
Wiele zamków - jeden klucz
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Kontakt:
ABUS | Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 728 
05-860 Święcice k. W-wy
tel.: +48 22 751 84 19 
fax: +48 22 751 83 69 
info@abus.pl 
www.abus.com

Twój sprzedawca:

Pobierz na komórkę


