Sikkerhedsdøre
– til lejligheder
Forsikringsoplysningen advarer folk i
lejligheder mod at føle sig i sikkerhed
for indbrudstyve, fordi de bor på 2. sal
og har en låst opgang med dørtelefon.
Det er mere vanskeligt og risikabelt at
bryde ind i en lejlighed, men nye tal
viser, at indbrudstyvene ofte er
villige til at tage chancen.

Det er ikke nødvendigvis
mere sikkert at bo i lejlighed.
Men enkelt at forhindre
uvedkommende adgang

Få inspiration på vores permanente udstilling:
Byggecentrum, Lautrupvang 1B. 2750 Ballerup

Sikkerhedskæde tåler et
tryk på ca. 1 ton

Dobbelt låsesystem

Kilde: forsikring og pension.dk
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Ståldør med træfyldninger giver et
tidløst indtryk

Respekt for arkitekturen
Vores sikkerhedsdøre findes i et utal af træsorter, farver og materialer.
Det sikrer respekt for den eksisterende arkitektur - eller inspirerer til
en tiltrængt fornyelse. Der er uendelige muligheder.

Dansk Indbrudssikring • Dyssevej 28 • 5600 Faaborg
Tlf. 62 615 615 • Fax 62 617 617 • info@danskindbrudssikring.dk • www.danskindbrudssikring.dk
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Håndtag kun på indersiden
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Indbrudshæmmende
Indbrudshæmmende
vinduer
døre og vinduer

Alle vore produkter fås i:
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Tryghed og sikkerhed

Vinduer og døre

- til alle slags byggerier

En forudsætning for, at vi kan føle os trygge og sikre i vores omgivelser, er at ingen uvedkommende får adgang – uanset om det er på arbejdspladsen eller i hjemmet.

Dansk Indbrudssikring er den første danske
virksomhed, der lever op til forsikringsbranchens krav til indbrudshæmmende vinduer.
Det giver tryghed - allerede i de første overvejelser.

Dansk
Indbrudssikring
lever som de første i
Danmark op til
forsikringsbranchens
krav til indbrudshæmmende
vinduer

Vores døre og vinduer kan alle indpasses
smukt og elegant i eksisterende åbninger uanset om de skal monteres i hus, lejlighed,
virksomhed eller institution – og leveres i de
fleste farver og materialer.

• Træ/Alu
• PVC
• Aluminium

Vinduer og døre kan fås i
næsten alle RAL farver

Mange Variationer

Dansk Indbrudssikrings døre og vinduer forpurrer tyvenes adgang. Og det er væsentligt: For de
fleste indbrud sker i dagtimerne, hvor tyvene satser på at komme hurtigt ind - og hurtigt ud!
Derfor vil tyvene ofte vælge de nemme indbrudssteder med de største gevinster. Selv om forsikringen i de fleste tilfælde dækker fuldt ud, opleves et indbrud som stærkt ubehageligt: At
nogen har skaffet sig adgang til ens private domæne og gennemrodet og fjernet ens ejendele
er en oplevelse, de fleste vil huske i lang tid. Få minutter som ændrer dit liv.

Alle vore vinduer
lever op til forsikringsbranchens
krav til indbrudshæmmende vinduer og døre.

• Fyrretræ
• Mahogni
• Lærketræ
• Egetræ

En bygnings arkitektur formes ofte
af vinduernes design. Derfor er det
vigtigt at tilpasse eller fastholde
vinduernes udformning, materialevalg
og farve til bygningen.
Dansk Indbrudssikring leverer vinduer
i mange forskellige modeller, der passer
til de fleste bygninger. Og det laminerede,
fastlimede glas er næsten umuligt at slå
i stykker samtidig med, at det dæmper
lyden. Alle vores vinduer fremstilles i
fremragende materiale og gennemgår
både styrke og brudtests, så de lever
op til forsikringsbranchens strenge krav
og normer for indbrudssikring.

Uanset træsort kommer alle vinduer
med en udvendig overfladebehandling,
der sikrer en meget lang levetid

Lukketapper hele vejen rundt i rammen. Op til 10 lukkepunkter.
Hvert lukkepunkt kan klare et tryk på
op til 800 kg

Værd at vide om
vores produkter:

Lamineret glas, splintre
ikke og bliver siddende
så det kræver mange
slag, for at trænge igennem

Tør du lade dit hus
være alene hjemme?
De fleste indbrud i villa- og parcelhuskvartererne bliver begået i tidsrummet
fra kl. 8 - 16. Om aftenen fra kl. 16 - 24 er
indbrudstyvene også aktive, mens de
færreste indbrud bliver begået om natten
fra midnat til kl. 8.
Det er en myte, at de fleste indbrud bliver
begået i ly af mørket. Indbrudstyve foretrækker behagelige arbejdstider i dagtimerne, hvor de kan tømme folks hjem,
mens de er på arbejde.
Kilde: Forsikringsoplysningen

Terrassedøren er en ofte benyttet adgangsvej ved indbrud. Og samtidig er den en
hurtig flugtvej. Dansk Indbrudssikrings døre
og vinduer leveres som certificerede indbrudshæmmende, med bla. lamineret glas
og aflåseligt greb på indersiden, så tyven
hverken kan komme ind - eller ud

• De første vinduer i Danmark, som er
godkendt af forsikringsbranchen
• Certificeret efter fælles Europæiske
normer
• Lamineret, fastlimet glas
• Ingen beslag eller lister på ydersiden
• Op til 10 lukkepunkter pr vindue
• Hvert lukkepunkt tager tryk på op
til 800 kg
• Aflåseligt greb
• Lyddæmpende
• Lever op til danske energi krav

Uanede muligheder
Førstehåndsindtrykket er vigtigt, derfor er
det ikke lige meget hvordan hoveddøren
ser ud. Stort set alle designs er mulige
og dørene fremstilles i fyr, eg, lærk,
mahogni, pvc og aluminium. Uanset design
udføres dørene med dobbelt hagekolve
både foroven og forneden i døren, samt
forstærkede hængsler og låsesystemer
som effektivt forhindre, at døren åbnes
utilsigtet. Her går design og sikkerhed
hånd i hånd.

Dobbelt hagekolve foroven og forneden i
døren sikrer optimal indbrudssikring

Se mere på:
www.danskindbrudssikring.dk
Det laminerede glas er limet i, så
ruden ikke kan fjernes fra rammen

Vinduer og terassedøre er blandt
tyvens foretrukne
indgange...
Kilde: www.stopindbrud.dk

Aflåselige greb

Patenteret dreje-kip beslag sikrer
at vinduet åbner korrekt
Alle vinduer er
indadgående
dreje-kip
systemer

