Bydlete bezpečně

FTP-V P2 Secure
Velký, pěkný a moderní jsou první myšlenky související s naším novým vysněným domem,
ale především musí náš dům být bezpečný, pocit bezpečí nám dává klid
a komfortní bydlení. Nové střešní okno FTP-V P2 Secure je vybavené řadou inovačních
řešení díky, kterým toto okno má zvýšenou odolnost proti vloupání.
Výběrem toho typu okna pocítíte komfort a bezpečnost.

www.fakro.cz

ZAJIŠTĚNÍ DOMOVA –
DŮLEŽITÝ JE KAŽDÝ DETAIL
Majitelé domů investují do bezpečnostních dveří, fasádních
oken s kováním odolném proti vloupání a také do různých typů
poplašného zařízení. Při snaze učinit svůj domov bezpečný se
často však zapomíná na střešní okna, které mohou být místem
vloupání do domácností.
Nové střešní okno FTP-V P2 Secure zvyšuje bezpečnost uživatelů
před vloupáním a chrání jejích majetek.
Použitím okna Secure firmy FAKRO bude váš dům ,, plně bezpečný,,.

INOVATIVNÍ KONSTRUKCE OKNA
Firma FAKRO staví na inovace a stálý rozvoj. Okno FTP-V P2 Secure je teď vybavené řešeními,
které výrazně zvyšují odolnost proti násilnému vniknutí. Okno FTP-V P2 se ovládá velmi snadno
a pohodlně pomocí okenní kličky ve spodní části okna podobně jako každé standardně nabízené
střešní okno FAKRO.
Systém topSafe

Vnitřní laminované a
bezpečnostní sklo třídy P2A,
vnější tvrzené sklo se snadně
umyvatelným povrchem

Připevnění závěsů
zabraňující jejích vytržení
a zatlačení křídla dovnitř

Systém zabezpečující před
vyjmutím zasklení

Lišta ztěžující vloupání
použitím nářadí

Okenní klička se zajištěním
zabraňující snadnému otevření
z vnějšku a vypáčení křídla

Vyztužené uzavírání

ROZMĚRY
ČÍSELNÝ KÓD

55/78
01

55/98
02

66/98
03

66/118
04

78/98
05

78/118
06

78/140
07

94/118
08

94/140
09

114/118
10

114/140
11

134/98
12

78/160
13

P2 Secure-CZ 19.01.2011
B80F

Používání střešních oken se zvýšenou odolností proti vloupání je obzvlášť důležité v případě střech s malým sklonem a řadové
výstavby. Taková obytná zástavba umožňuje několikrát díky společné chodbě se společným výstupem snadný přistup na střechu
rovněž náhodné osoby. Vytváří tak nebezpečný prostor pro násilné vniknutí nečekaných osob do každého podkrovního bytů.

