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„Nie ma idealnych 

zabezpieczeń, ale róbcie 

wszystko, żeby utrudnić 

włamywaczom wtargnięcie 

do Waszego domu!“

Robert Maliszewski

Ekspert ds. ryzyka i bezpieczeństwa

 + Okucia okienne o podwyższonej odporności na 

włamanie

 + Klamki okienne z mechanizmami blokującymi

 + Bezpieczne szyby

Zalecane zabezpieczenia:



Standard
Okna zamontowane powyżej 1 piętra lub okna dachowe: 

Okucie standardowe lub okucie z zabezpieczeniem podsta-

wowym (1 punkt bezpieczny).

Zminimalizuj ryzyko 
włamania!
Okna balkonowe, tarasowe i duże okna na parterze są sta-

tystycznie najsłabszym ogniwem zabezpieczenia naszych 

domów. To właśnie tędy najczęściej (w około 80% przypad-

ków) dostają się do wnętrza amatorzy cudzego mienia, za-

zwyczaj w biały dzień. 

Zminimalizuj ryzyko włamania i wybierz okna z okuciami w 

odpowiedniej klasie odporności!

RC2/
RC3



RC1N
Okna na 1 piętrze:

Okucie w klasie RC1N odporności na włamanie, wyposażone w 

4 punkty bezpieczne (po jednym przy każdym narożu okna) 

oraz atestowaną klamkę z kluczykiem i osłonę antyrozwierce-

niową mechanizmu okucia, zabezpiecza okna przed włama-

niem przy użyciu siły fizycznej. 

STANDARD

RC1N

STANDARD

RC1N

RC2/
RC3



RC2/RC3
Okna balkonowe, okna na parterze i w piwnicy: 

Okucie w klasie RC2 lub RC3 odporności na włamanie, 

w którym wszystkie ryglowania są punktami  bezpiecznymi, 

wyposażone dodatkowo w atestowaną klamkę z kluczykiem i 

osłonę antyrozwierceniową mechanizmu okucia, zabezpiecza 

okno przed włamaniem przy użyciu narzędzi. Okna w klasie 

odporności RC2 lub RC3 powinny być obowiązkowo wypo-

sażone w specjalną szybę antywłamaniową (P4A lub P5A).

RC2/
RC3

RC2/
RC3

RC2/
RC3



 

Standard

Brak wymagań.

2 ośmiokątne trzpienie grzybkowe + 
zaczepy antywłamaniowe.

We wszystkich 4 narożnikach okna 
okucie wyposażone jest w ośmiokątne 
trzpienie ryglujące + zaczepy antywła-
maniowe.

Zaleca się stosowanie klamki z przycis-
kiem.

Obowiązkowa atestowana klamka z 
kluczykiem oraz ochrona przed ro-
zwierceniem.

Zabezpieczenie podstawowe - brak
wymogów dot. szyb.

Okucia w klasie RC1N chronią okna 
przed włamaniem przy użyciu siły fi-
zycznej. W niewielkim stopniu zabez-
pieczają przed użyciem narzędzi, umo- 
żliwiających podważenie skrzydła.

Klasa RC1N 
odporności na włamanie

wg EN 1627-1630 RC1N

Zabezpieczenie podstawowe - brak
wymogów dot. szyb.



Okucie na całym obwodzie okna 
wyposażone jest w ośmiokątne
trzpienie ryglujące + zaczepy an-
tywłamaniowe.

Bezpieczna szyba wg 
EN 356, klasa P4A

Bezpieczna szyba wg 
EN 356, klasa P5A

Okucia w klasie RC2 chronią okna pr-
zed włamaniem przy użyciu prostych 
narzędzi, jak śrubokręt, obcęgi, kliny, 
służących do wyłamywania zam-
kniętego i zaryglowanego skrzydła.

Okucia w klasie RC3 chronią okna przed 
włamaniem przy użyciu dodatkowych 
narzędzi, takich jak dodatkowy śrubo-
kręt, łom, służących do wyłamywania 
zamkniętego i zaryglowanego skrzy-
dła.

Klasa RC2 
odporności na włamanie

Klasa RC3 
odporności na włamanie

wg EN 1627-1630 RC2 wg EN 1627-1630 RC3

Obowiązkowa atestowana klamka z 
kluczykiem oraz ochrona przed ro-
zwierceniem

Obowiązkowa atestowana klamka z 
kluczykiem oraz ochrona przed ro-
zwierceniem.

Okucie na całym obwodzie okna 
wyposażone jest w ośmiokątne
trzpienie ryglujące + zaczepy an-
tywłamaniowe.



Punkt bezpieczny:
Kształt ośmiokątnego „grzybka“ ryglującego gwaran-
tuje stabilne połączenie ze stalowym zaczepem anty-
włamaniowym w ramie okna.

activPilot 
powstrzymuje włamywaczy!
Okucie activPilot firmy Winkhaus pozwala na łatwe dosto-

sowanie okien i drzwi balkonowych do podwyższonych wy-

mogów bezpieczeństwa. System ryglowania oparty jest na 

trzpieniach w kształcie ośmiokątnych „grzybków”. Współ-

pracują one z zaczepami antywłamaniowymi, stabilnie łącząc 

skrzydło z ościeżnicą. Od nich zależy poziom zabezpieczenia 

antywłamaniowego: im więcej takich punktów na obwodzie 

okna, tym wyższa jest jego odporność na włamanie.

Okno o podwyższonej odporności na włamanie powinno być 

wyposażone ponadto w atestowaną klamkę z kluczykiem, 

ochronę kasety zasuwnicy przed rozwierceniem oraz szybę 

w odpowiedniej klasie.

Obok okien o podwyższonej odporności na włamanie ważną 

rolę dla bezpieczeństwa domów i mieszkań pełnią systemy 

alarmowe. Kontaktrony activPilot Control monitorują stan 

okien i doskonale integrują się z systemami alarmowymi.

Pozycja otwarta

W trakcie zamykania

Pozycja zaryglowana

Zaczep antywłamaniowy

Ośmiokątny grzybek 



Jak łatwo zwiększyć
ochronę przed włamaniem!

Zabezpieczenie Standard
Okna wyposażone są w podstawowe zabez-

pieczenia, których zadaniem jest uniemożliwić 

próby włamania przez łatwo dostępne okna lub 

drzwi balkonowe.

Zabezpieczenie przed włamaniem w klasie 
RC3
Okna w klasie RC3 posiadają jeszcze więcej 

punktów bezpiecznych, tzn. stalowych za-

czepów antywłamaniowych, oraz szyby anty-

włamaniowe w klasie P5A wg EN 356.

Zabezpieczenie przed włamaniem w klasie 
RC1N
Okna w klasie RC1N wyposażone są w okucia z 

zaczepami stalowymi we wszystkich 4 na-

rożach okna, a ponadto atestowaną klamkę z 

kluczykiem i ochronę kasety zasuwnicy przed 

rozwierceniem. W tej klasie nie jest wymagane 

stosowanie szyb antywłamaniowych.

Zabezpieczenie przed włamaniem w klasie 
RC2
W tej klasie według normy EN 1627-1630 skrzydła 

wyposażone są z każdej strony w trzpienie 

ryglujące w kształcie grzybka w połączeniu ze 

stalowymi zaczepami na ramie. Ponadto ko-

nieczne jest zastosowanie atestowanej klamki 

z kluczykiem i ochrony kasety zasuwnicy przed 

rozwierceniem.

W klasie RC2 nakazane jest stosowanie szyby w 

klasie P4A wg EN 356, natomiast dla klasy 

RC2N nie ma zaleceń odnośnie zastosowania 

takich szyb.



Ile jest warte Twoje 
bezpieczeństwo?

Typ sprawcy
„Wielkość zagrożenia określamy na podstawie spodziewanego 

typu sprawcy oraz jego przypuszczalnego zachowania.”

Okucia
„Im więcej stalowych elementów ryglujących skrzydło w oś-

cieżnicy, tym trudniejsze jest jego wyważenie.”

Klamka okienna
„Klamka okienna z mechanizmem blokującym utrudnia wła- 

mywaczowi przesunięcie okuć ryglujących i otwarcie skrzy-

dła od zewnątrz.”

Szyba
„Zastosowana szyba musi być zgodna z wymaganiami danej 

klasy odporności według normy EN 356“.



To się dzieje w biały dzień!

Ze statystyk policyjnych jednoznacznie wynika, że większo-

ść włamań dokonywana jest nie nocą, lecz w biały dzień, 

między godz. 12.00, a 20.00. Gdy mieszkańcy są poza do-

mem, sprawcy biorą się do dzieła.

Nie daj szansy włamywaczom!
Stare powiedzenie „Okazja czyni złodzieja” w  dalszym ciągu 

ma zastosowanie.  Kto, wychodząc z domu, zostawia uchy-

lone okno, po prostu prosi się o wizytę włamywaczy. Okaz-

jonalni sprawcy, którzy najczęściej włamują się do domów, 

szukają słabych punktów w zabezpieczeniu domu, by ułatwić 

sobie zadanie.

Liczy się każda minuta!
Słabymi punktami są najczęściej drzwi balkonowe i okna 

w domkach jednorodzinnych. 49,8% włamań przypada na 

drzwi balkonowe, 27,4% - na okna,  kolejne są drzwi zewnętrz-

ne, które odpowiadają za 18,3% włamań, a statystyki zamyka-

ją wejścia do piwnic – z 4,5% włamań.* Jeśli włamywaczom 

nie udaje się sforsować zabezpieczeń w ciągu krótkiego cza-

su, zazwyczaj rezygnują i poszukują łatwego łupu w innym 

miejscu.

*Dane policji niemieckiej
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Od ponad 150 lat Winkhaus stawia na jakość bez kompro-

misów i czyni to z powodzeniem. Wprowadzając liczne inno-

wacje, stale dba o podnoszenie standardów jakościowych. 

Produkty Winkhaus reprezentują najwyższy poziom zaawan-

sowania technicznego w branży okuć. Od ich jakości zależy 

Twoje bezpieczeństwo. 

Winkhaus. Always precise.




