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Varnostne 
stopnje 
oken

Kvalitetno okovje prepreči 
vstop nepovabljenim



Varnost je
tako preprosta

Osnovna 
varnost

brez zahtev

Osnovna varnost: brez zahtev RC1 N: brez zahtev RC2 N: brez zahtev

2 osmerokotna zapiralna čepka 
+ varnostni prijemniki.

Na vseh 4 vogalih osmerokotni
zapiralni čepki
+varnostni prijemniki.

Osmerokotni zapiralni čepki 
na vseh straneh elementa 
+ varnostni prijemniki.

Osmerokotni zapiralni čepki 
na vseh straneh elementa 
+ varnostni prijemniki.

Elementi, testirani po varnostni stopnji RC1 
N nudijo osnovno odpornost proti poskusu 
vloma z uporabo telesne sile, kot so npr. 
brcanje, zaletavanje, zaletavanje z ramo, 
dvigovanje in trganje (predvsem različne 
oblike vandalizma). Stavbno pohištvo po 
varnostni stopnji RC1 N nudi le omejeno 
varnost pri uporabi vzvodnega orodja.

Priložnostni storilec si pri vlomu poma-
ga tudi s preprostim orodjem, kot so 
izvijač, klešče in zagozda ter poskuša 
vlomiti skozi zaprti oz. zaklenjeni ele-
ment.

Preizkušena varnost po 
DIN EN 1627–1630 RC1 N

Preizkušena varnost za večje 
varnostne zahteve po DIN EN 
1627–1630 RC2/RC2 N

Preizkušena varnost za večje
varnostne zahteve po DIN EN
1627–1630 RC3

Protivlomna 
zaščita po varnostni 
stopnji RC1N

Protivlomna zaščita
po varnostni stopnji
RC2/RC2 N

Protivlomna zaščita
po varnostni stopnji
RC3

Storilec poskuša vlomiti skozi zaprti oz. 
zaklenjeni element še z dodatnim izvi-
jačem in lomilko.

Priporoča se okenska kljuka 
z zapornim mehanizmom

RC2: varnostno steklo 
po EN 356, 
predpisan razred P4A

RC3: varnostno steklo 
po EN 356, 
predpisan razred P5A

Predpisana okenska kljuka 
na ključ in zaščita proti vrtanju.

Predpisana okenska kljuka 
na ključ in zaščita proti vrtanju.

Predpisana okenska kljuka 
na ključ in zaščita proti vrtanju.

Osnovna varnost

Okna so opremljena z elementi, ki zagotavljajo osnovno 
varnost in priložnostnemu storilcu preprečujejo vlom.

Profil storilca

»Pričakovan profil storilca in njegovo domnevno ravnanje 
določata stopnjo ogroženosti.«

Protivlomna zaščita 
po RC1 N
Okenski elementi po varnostni stopnji RC1 z jeklenimi 
varnostnimi elementi Winkhaus na vseh štirih vogalih 
morajo biti opremljeni z okensko kljuko na ključ (100 
Nm) v kombinaciji z zaščito proti vrtanju. Varnostna 
zasteklitev za RC1 N ni potrebna.

Protivlomna zaščita 
po RC2/RC2 N

Okenski elementi po DIN EN 1627-1630 v varnostni 
stopnji RC2 poleg zapiranja z osmerokotnimi zapiralnimi 
čepki na vseh straneh elementa v kombinaciji z drugimi 
varnostnimi elementi in okensko kljuko na ključ (100 
Nm) ter zaščito proti vrtanju zagotavljajo odlično 
protivlomno zaščito.
Varnostno steklo po EN 356 po stopnji P4A je pred-
pisana v izvedbi RC2. Za elemente v izvedbi RC2 N 
varnostna zasteklitev ni potrebna.

Protivlomna zaščita 
po RC3

Okenski elementi po varnostni stopnji RC3 nudijo še 
dodatne varnostne točke pri zaprtem položaju in pro-
tivlomno zasteklitev po EN 356, stopnja P5A.

Okovje

Okenska kljuka

Steklo

»Več jeklenih varnostnih elementov je vgrajenih v okens-
ko krilo, težje je vlomiti.«

»Okenska kljuka z mehanizmom na ključ preprečuje, da 
bi vlomilec premaknil zapah in odprl okensko krilo.«

»Zasteklitev, ki se uporabi, mora ustrezati posameznim 
varnostnim stopnjam po EN 265.«
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Šibke točke 
hiše
Izhodi na terase, balkonska vrata in 

okna predstavljajo največje šibke 

točke vaše hiše.  

A z usmerjenimi protivlomnimi ukrepi 
boste vlomilcem, ki so zmeraj pod 
velikim časovnim pritiskom, otežili delo. 
Vsaka dodatna sekunda namreč poveča 
možnost, da jih bodo prijeli. Dalje traja, 
prej bo vlomilec odnehal.

Za okna in balkonska vrata v zgornjih nadstropjih, 
ki so od zunaj dobro vidna, a za njih ni pričakovati, 
da jih bo vlomilec dosegel in razbil, sta primerni 
varnostni stopnji RC1N in RC2N. Okovje po varnostni 
stopnji RC2N z osmerokotnimi zapiralnimi čepki na 
vseh straneh elementa nudi zaščito ne samo pred 
vandalizmom, temveč tudi pred vlomom. 

Za okna in balkonska vrata v pritličju, kleti in garaži 
priporočamo okenske elemente opremljene po varnostnih 
stopnjah RC2 in RC3. Sistem okovja z osmerokotnimi 
zapiralnimi čepki na vseh straneh elementa in jeklenimi 
varnostnimi prijemniki v okvirju nudijo v kombinaciji z 
okensko kljuko na ključ visoko stopnjo varnosti. 

*Razlika RC2/RC3:Izvedba varnostnega stekla in število  
  varnostnih točk v zaklenjenem položaju.

Protivlomna zaščita 
po varnostni stopnji 
RC1 N / RC2 N

Protivlomna zaščita 
po varnostnih
stopnjah RC2 in RC3Osnovna zaščita, ki je sestavljena iz 

dveh osmerokotnih zapiralnih čepkov in 
jeklenih varnostnih prijemkov v okvirju je 
predvidena za strešna in zatrepna okna. 

Osnovna varnost
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Priporočajo 
varnostni 
strokovnjaki. 



Zgodi se 
sredi 
belega 
dne!

Statistični podatki policije 
so nedvoumni: 
večina vlomov se ne zgodi ponoči, temveč sredi belega dne, 

med 12 in 20. uro, ko večinoma stanovalcev ni doma.

Ne dajte storilcem niti priložnosti!
Še zmeraj velja pregovor »priložnost dela tatu«. 
Kdor gre od doma in pusti okno odprto na nagib, kar vabi 
k vlomu. Priložnostni storilci – in ti predstavljajo večino 

vlomilcev – si delo radi poenostavijo. Natančno poiščejo 
šibke točke hiše, da bi tako hitro prišli na potezo.

* Vir: Generalna policijska uprava Republike Slovenije, 2015,  in Kölner Studie, 2011.
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Šteje vsaka minuta ...
Tatovi najraje vlamljajo v stanovanjske hiše skozi okna 
in balkonska vrata. 48 % vlomov se zgodi skozi balkonska 

vrata in 31,9 % skozi okna. Če vlomilcem ne uspe vdreti
v hišo v sorazmerno kratkem času, ponavadi raje odnehajo.


