
www.abus.cz

Kontrolní list 
Zabezpečení domácnosti
Zabezpečení oken

Máte okna vybavena např. uzamykatelnou okenní klikou?
Málokdo si to uvědomuje, ale většina vloupání do domu se uskuteční přes okna v přízemí nebo balkon. 
Většinu standardních oken jde vypáčit s normálním šroubovákem během několika vteřin.

Jsou vaše střešní okna rovněž vybavena dodatečným bezpečnostním zámkem? 
Pokud vaše střešní okna nejsou vysloveně nepřístupná, je potřeba myslet i na toto. Zloději se mohou 
dostat do domu i střechou. Zajistěte volně postavené předměty na zahradě poblíž domu (sudy, stoly), 
protože mohou být použity jako pomůcka. Stejně tak zajistěte žebřík. 

Máte okenní sklo vyztužené nebo vybavené okenní fólií? 
Opět se jedná o dvojí funkci. Zabezpečí vaše okno proti rozbití, a také přidaná fólie poskytne 
bezpečí lidem uvnitř, pokud by došlo například k nechtěnému roztříštění skla v okně. 

Myslíte i na jiné bezpečnostní prvky oken?  
Je důležité zajistit okna nejen na zavírací straně, ale i na straně pantu. Uzamykatelné okenní kliky slouží 
navíc k ochraně dětí před otevřením okna. Možností je mnoho. Hledejte okenní kliky se zámkem.

Používáte kliky s alarmem? 
Některé okenní kliky ABUS jsou alarmem vybaveny. Také je možné použít detektor tříštění skla. Funkce 
je opět dvojitá: zastrašení zloděje a upozornění okolí. Hledejte okenní kliky s alarmem.

Máte zámek na francouzská okna? 
Okno lze zajistit při jeho každém zavření. Jištění je pak možné na třech a více bodech okna a uzamykání 
probíhá automaticky při běžném zavření. Hledejte pod názvem rozvorové uzamykací systémy.

Máte zajištěna dvoukřídlá okna?
Tato okna se dají jednodušeji vytlačit. K zajištění slouží konkrétně jeden typ zámku ABUS, a sice DFS 95 - 
zámek na dvoukřídlá okna.

Používáte ochrany okenních pantů? 
Ty jsou určeny v případě, že někdo chce okno vytlačit nebo vypáčit. K čemu slouží a jak fungují najdete v 
našem článku. 

Máte zajištěna okna při otevření na ventilaci? 
Pokud opouštíte dům třeba i na pár hodin, musíte takové okno zavřít. Případně použít zámek, který je 
funkční i při oknu otevřeném na ventilaci ABUS FKS 208. Stejně tak vám zámky zabezpečené při ventilaci 
poslouží v noci, když spíte a chcete větrat. 

Pokud jste odpověděli víc než PĚTKRÁT NE A MÁTE OKNA V PŘÍZEMÍ, je 
důležité, abyste zvýšili zabezpečení vašich oken.

Okenní zámky ABUS splňují vysoké bezpečnostní požadavky a zajišťují maximální ochranu před vykradením 
domu. Všechny okenní zámky mohou být sjednoceny na jeden klíč. Což je vynikající zpráva pro vaše pohodlí. 
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