Ablaktechnika-ÁNR Kft.
A biztonság megnyugtató érzés.

Lakás, Iroda Biztonság
Ablakzárak, ablak megerősítési példák

Alapvetően érvényes, hogy a biztonságtechnikai termékeket az ajtókra vagy
ablakokra megfelelő darabszámban és megfelelő pozíciókba kell felszerelni, ügyelve
az egyszerű használatra is. Vegyék figyelembe a felmászási lehetőségeket, mint pl.
garázs, szeméttároló, virágrácsok stb. Kis változtatásokkal hatékonyan védekezhet.
Majdnem minden percre tehető egy-egy vagyon elleni bűncselekmény. A behatolók a
lakás- és házajtókon, ablakokon vagy teraszajtókon keresztül jutnak be a
helységekbe. Ez évente több milliárdos kárt okoz a biztosító társaságoknak. Nem is
beszélve a sok idegeskedésről. Ezért tegyen megelőző lépéseket! Ne hagyja, hogy
ez Önnel is megtörténhessen. Tegyen lépéseket a saját biztonsága érdekében!
Biztonságtechnikai szakértők és a rendőrség ajánlásai szerint elsődlegesen a
mechanikai védelem ajánlott az illetéktelen behatolók ellen. A tapasztalatok azt
bizonyítják, hogy a betörések több mint fele a megfelelően kiválasztott és felszerelt
mechanikai biztonságtechnikai eszközök miatt hiúsul meg. Ezen termékekkel a
pincétől a padlásig megelőzhető a nem kívánt látogatók távoltartása otthonainktól.
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ABUS FTS 3003 Ablakzár, kifeszítés gátló
Abus FTS 3003 ablakzár, ablak kifeszítésgátló: Befelé
nyíló, egyszárnyú ablakokhoz. Nyitás kulccsal, zárás
manuálisan. Egyszerű és gyors szerelés. Abus
védelmi szint: 5/10. Kiváló gyermekzárként is! Méret:
lásd a képen. Kulcsok száma 2 db. Szín: fehér Mabisz
ajánlás.

8,500 Ft-tól

ABUS 2510 W Ablak kifeszítés gátló

Abus 2510W ablakzár, ablak kifeszítésgátló: Befelé
nyíló, egyszárnyú ablakokhoz. Nyitás kulccsal, zárás a
retesz elfordításával. Szerelés az ablakkeretre. Keskeny
kivitel, egyszerű szerelés. Abus védelmi szint: 7/10.
Kiváló gyermekzárként is! Méret: lásd a képen. Kulcsok
száma 2 db. Szín: fehér. Mabisz ajánlás.

16,450 Ft-tól

ABUS FAS 101 W Ablak kiemelés gátló
Abus FAS101W ablakzár, ablak kiemelés gátló: Befelé
nyíló ablakokhoz használható. Az ablak nyitásakor az
ablakkal együtt fordul. Buktatásnál kézzel kell kinyitni
(kulcs nélkül). Nyomóerő ellenállás kb. 1 tonna. Stabil,
zsanér oldali kiemelés-védelem. Abus védelmi szint:
10/10, maximum. Méret: lásd a képen. Szín: fehér.
Mabisz ajánlás.

16,450 Ft-tól
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ABUS 3010 Ablakzár, kifeszítés gátló
Abus 3010 ablakzár, ablak kifeszítés gátló: reteszes
záródás, befelé nyíló, egyszárnyú ablakokhoz. Nyitás és
zárás kulccsal. Egyszerű és gyors szerelés. Abus védelmi
szint: 6/10. Kiváló gyermekzárként is! Méret: lásd a
képen. Kulcsok száma 2 db. Színe: fehér. Mabisz ajánlás.

17,50 Ft-tól

ABUS 2520 W Ablak kifeszítés gátló
Abus 2520W ablakzár, ablak kifeszítésgátló: Osztóval
rendelkező, befelé nyíló kétszárnyú ablakokhoz. Nyitás
kulccsal, zárás a retesz elfordításával. Szerelés az
ablakkeretre, a két ablak közé. Keskeny kivitel, egyszerű
szerelés. Abus védelmi szint: 7/10. Kiváló
gyermekzárként is! Méret: lásd a képen. Kulcsok száma 2
db. Mabisz ajánlás.

18,500 Ft-tól
ABUS FAS 97 W Ablak/Ajtó kiemelés gátló
Abus FAS 97 W ablakzár, ablak/ajtó kiemelés gátló:
Befelé nyíló ablakokhoz és ajtókhoz használható. Az
ablak nyitásakor az ablakkal együtt fordul. Buktatásnál
kézzel kell kinyitni (kulcs nélkül). Nyomóerő ellenállás
több mint 1 tonna. Stabil, zsanér oldali kiemelés-védelem.
Abus védelmi szint: 10/10, maximum. Méret: lásd a
képen. Szín: fehér. Mabisz ajánlás.

19,500 Ft-tól
ABUS 3030 Ablak zár, kifeszítés gátló
Abus 3030 ablak zár, kifeszítés gátló: reteszes záródás, az
ablak buktatott állapotában is védelmet nyújt. Befelé
nyíló, egyszárnyú ablakokhoz. Nyitás és zárás kulccsal.
Egyszerű és gyors szerelés. Abus védelmi szint: 6/10.
Kiváló gyermekzárként is! Méret: lásd a képen. Kulcsok
száma 2 db. Színe: fehér. Mabisz ajánlás.

20,500 Ft-tól
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ABUS FTS 88 W Ablakzár, tolóablakokhoz vagy ajtókhoz
Abus FTS 88 W ablakzár, ablak kifeszítésgátló: Stabil
ablakzár, befelé nyíló- és tolóablakokhoz, vagy ajtókhoz. A
karmos záródásnak köszönhetően a széthúzás szinte
lehetetlen. Nyitás és zárás kulccsal. Nyomóerő ellenállás
kb. 1 tonna. Keskeny kivitel, egyszerű szerelés. Abus
védelmi szint: 9/10. Kiváló gyermekzárként is! Méret: lásd
a képen. Szín: fehér. Kulcsok száma 2 db. Mabisz ajánlás.

24,500 Ft-tól
ABUS FTS 96 W ablakzár
Abus FTS 96 W ablakzár, ablak kifeszítésgátló: Stabil
ablakzár, befelé nyíló-, bukó és tolóablakokhoz, vagy ajtókhoz.
A karmos záródásnak köszönhetően a széthúzás szinte
lehetetlen. Nyitás és zárás kulccsal. Nyomóerő ellenállás több
mint 1 tonna. Keskeny kivitel, egyszerű szerelés. Abus védelmi
szint: 10/10. Kiváló gyermekzárként is! Méret: lásd a képen.
Szín: fehér. Kulcsok száma 2 db. Mabisz ajánlás.
27,500 Ft-tól

ABUS FTS 106 W Ablakzár, számzáras kivitel
Abus FTS106 W számzáras ablakzár, ablak kifeszítésgátló:
Befelé nyíló ablakokhoz és teraszajtókhoz. Emelő- és
tolóajtókhoz, a nyíló oldalra. Ideális faablakokhoz. Nyitás és
zárás egyénileg beállítható számkombinációval. Az acélretesz
az ellendarabba karommal zár, így nem széthúzható. A nyitási
és zárási pozíció jól látható. 1 tonnás nyomóerő ellenállás. Abus
védelmi szint: 10/10, maximum. Kiváló gyermekzárként is!
Kulcsok száma 2 db. Méret: lásd a képen. Szín: fehér. Mabisz
ajánlás.
28,500 Ft-tól
ABUS FO 500 W Ablakzár, zárható ablak kilincs, nyitáshatárolóval
Abus FO500W ablakzár, kifeszítésgátló zárható ablak kilincs,
nyitáshatárolóval: Befelé nyíló ablakokhoz a meglévő
ablakkilincs helyett. Az ablak a kilincs működtetésével zárható.
Nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával. Buktatott
állapotban a nyitáshatároló véd. Nyomóerő ellenállás kb. 1
tonna. Keskeny kivitel, egyszerű szerelés. Abus védelmi szint:
10/10, maximum. Kiváló gyermekzárként is! Kulcsok száma 2
db. Méret: lásd a képen. Szín: fehér. Mabisz ajánlás.
40,500 Ft-tól
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