
Bezpieczny dom 
z oknami i drzwiami Schüco
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Schüco2 Bezpieczny dom

Okazja czyni złodzieja

Co kilka minut gdzieś w Polsce ma miejsce 
włamanie do domu lub mieszkania. Sprawcy 
w sposób planowy atakują słabo zabezpieczone 
drzwi wejściowe, drzwi przesuwne lub okna. 
Ponad 80% wszystkich włamań polega na 
wyważeniu okna albo drzwi przesuwnych. 
A przecież te „słabe punkty” można 
efektywnie zabezpieczyć.

Dzięki oknom i drzwiom Schüco można 
zabezpieczyć dom w stopniu odpowiadającym 
indywidualnym potrzebom właściciela. 
Systemy Schüco spełniają nie tylko ustawowe, 
ale również najnowocześniejsze techniczne 
wymagania stawiane wobec okien, drzwi i drzwi 
przesuwnych. Elementy te zapewniają więc 
funkcje ochronne domu jako bezpiecznej 
przystani dla domowników.

40,7 %
wszystkich prób włamań 

dotyczy drzwi przesuwnych

40,4 %
wszystkich prób włamań 

dotyczy okien

10,2 %
prób włamania zaczyna się

od drzwi wejściowych
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Klasy bezpieczeństwa: 
Jak się efektywnie zabezpieczyć

Klasy odporności na włamanie „RC” 
(Resistance Class) zawarte w normie 
europejskiej PN-EN 1627 informują, jak długo 
dana przegroda stawi opór próbom włamania. 
Godne zaufania okna i drzwi można rozpoznać 
właśnie po odpowiednim oznaczeniu klasą RC.
Zasada jest prosta: im wyższa jest klasa 

odporności, tym wyższy poziom ochrony 
przed włamaniem. W wypadku budynków 
mieszkalnych ubezpieczyciele i policyjni 
specjaliści zalecają z reguły przynajmniej drugą 
klasę odporności na włamanie RC2. Okna, drzwi 
wejściowe i drzwi przesuwne Schüco mogą być 
wykonane w klasie RC2 lub wyższej.

Klasa odporności RC1
Okna i drzwi w tej klasie 
zapewniają tylko podstawową, 
30-sekundową ochronę przed 
włamaniem z użyciem siły 
fi zycznej, np. kopania, napierania 
barkiem, podnoszenia i wyry-
wa nia lub małych prostych 
narzędzi, np. śrubokręta. 

Klasa odporności RC2 
Dobra ochrona przed 
włamaniem przez co najmniej 
3 minuty, w sytuacji gdy mało 
doświadczony włamywacz 
będzie próbował sforsować 
okno lub drzwi z użyciem kilku 
prostych narzędzi, jak 
śrubokręt, obcęgi czy klin.

Klasa odporności RC3
Bardzo dobra ochrona przed 
włamaniem przez co najmniej 
pięć minut, gdy mało i średnio 
doświadczony włamywacz 
użyje przy tej próbie narzędzi 
ciężkich, takich jak stalowy łom 
oraz dodatkowych, jak 
śrubokręt,obcęgi czy klin.

5 min3 min30 sek. RC2RC1 RC3

Liczba rezygnacji z włamania

Im wyższa klasa odporności na włamanie, 
tym lepsza ochrona



Bezpieczny dom

Atrakcyjna elewacja domu i pomieszczenia 
przesycone naturalnym światłem. Okna Schüco 
łączą w sobie wiele zalet, takich jak wysoki stopień 
izolacyjności cieplnej, przezierność, stabilność 
i ochrona przed włamaniem – nawet przy 
przeszkleniach wielkoformatowych. Systemy 
okien, od ramy do połączenia ze ścianą, spełniają 
najwyższe wymagania techniki budowlanej 
i jednocześnie zapewniają efektywną ochronę 
przed czynnikami atmosferycznymi, hałasem 
i włamaniem.

Jest wiele przyczyn wyboru okien Schüco:
•  podwyższona ochrona przed włamaniem 

w wypadku wyposażenia podstawowego
•  wysoki poziom ochrony przed włamaniem: 

do klasy RC2 w wypadku okien z PVC 
i aluminium oraz do klasy RC3 (RC 4*) włącznie 
w wypadku okien aluminiowych 

•  doskonała stabilność i bezpieczeństwo 
funkcjonalne

•  ponadprzeciętna trwałość i minimalny 
zakres konserwacji

• doskonała izolacyjność cieplna
•  ponadczasowe wzornictwo
•  bardzo szerokie możliwości wyboru 

stylistyki ram i opcji wyposażenia
• wysoki komfort mieszkania

Śpij spokojnie dzięki 

bezpiecznym oknom Schüco

Poczucie bezpieczeństwa opiera się przede 
wszystkim na pewności, że jesteśmy chronieni 
– przed wiatrem, złą pogodą, a także przed 
intruzami. Okna Schüco zapewniają bezpieczeń-
stwo użytkowników w sposób dyskretny 
i zarazem bardzo skuteczny. Ochrona przed 
włamywaczami nie może przecież pogarszać 
walorów estetycznych domu. Zamykane na 
klucz klamki utrzymane w stylistyce wzornictwa 
Schüco oraz komfortowy system monitorowania 
zamknięcia z funkcją meldowania zwrotnego 
przy zamykaniu okien przed wyjściem z domu, 
uzupełniają ofertę antywłamaniowych 
okien Schüco.      

Komfort mieszkania i estetyka z jednej strony, z drugiej zaś bezpieczeństwo. 
Systemy okien Schüco z aluminium i tworzywa sztucznego (PVC-U), 
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie funkcjonalności i szeroką 
gamą okuć, klamek i kolorów doskonale odpowiadają na obie te potrzeby.
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Okna Schüco: dodatkowe punkty 
za komfort i bezpieczeństwo
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1   Klamka zamykana na klucz

2   Przekładnia z ochroną 

przed nawierceniem 

3   Zaryglowania grzybkowe

4   Solidne, komfortowe zaczepy

5   Szyby antywłamaniowe

6   Dodatkowe, bezpieczne 

zaryglowania

7   Obwiedniowe, mechaniczne 

zabezpieczenie szyby



Drzwi Schüco: 
zaakcentuj swój indywidualny styl

Drzwi wejściowe Schüco charakteryzują się 
doskonałą izolacyjnością cieplną, są solidne 
i trwałe, niezwykle stabilne i nie odkształcają się 
nawet przy dużym obciążeniu. Wybierając drzwi 
Schüco, otrzymujesz nie tylko podwyższony 
poziom ochrony przed włamaniem, ale przede 
wszystkim optymalny poziom funkcjonalności 
i komfortu obsługi nawet przy dużych 
rozmiarach drzwi.

Pełna ochrona w dzień i w nocy 

To się musi podobać: drzwi wejściowe 
z aluminium lub z tworzywa sztucznego można 
dostosować do indywidualnych potrzeb 
użytkownika w zakresie bezpieczeństwa dzięki 
najnowocześniejszym systemom zamykającym, 
intuicyjnie obsługiwanym elementom komunikacji 
przez drzwi i bezpiecznemu systemowi kontroli 
bezpieczeństwa. Do wybranych przez Państwa 
drzwi Schüco oferuje dodatkowe komponenty 

wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa aż 
do klasy RC2 w wypadku drzwi z aluminium 
i tworzywa sztucznego oraz do klasy RC3 (RC4*)
dla drzwi aluminiowych. Warto skorzystać 
z profesjonalnego doradztwa jednego z partnerów 
Schüco, aby dobrać pakiet zabezpieczeń 
odpowiednich dla Państwa potrzeb.

Drzwi wejściowe Schüco: 

zintegrowane bezpieczeństwo

W drzwiach wejściowych Schüco mogą być 
zastosowane zaawansowane rozwiązania 
w zakresie bezpieczeństwa. W zależności od 
preferencji można zamówić drzwi z zaryglowa-
niem wielopunktowym i bezpieczną wkładką 
cylindryczną, antywłamaniowym wypełnieniem 
skrzydła, bezpiecznym mocowaniem oszklenia 
i bezpiecznymi zawiasami – dzięki takim 
zabezpieczeniom  przestaniesz obawiać się ryzyka 
włamania do Twojego mieszkania lub domu!

Otwarte dla gości, zamknięte przed intruzami – dzięki drzwiom wejściowym Schüco 
z aluminium i tworzywa sztucznego (PVC-U) zaznaczysz swój indywidualny styl 
i zrealizujesz własne wyobrażenia, jak ma wyglądać wejście do domu. 
A wszystko to z uzyskaniem pełnego bezpieczeństwa.

5SchücoBezpieczny dom

1   Bezpieczne wypełnienie

2   Bezpieczne zawiasy 

3   Zamek z zaryglowaniem 

wielopunktowym

1

2

3

*  RC4 – najwyższa klasa odporności dostępna w wypadku wybranych okien i drzwi aluminiowych, zapewniająca min. 10 minutową 

ochronę przed doświadczonym włamywaczem, używającym dodatkowo młotka, siekiery, przecinaka i wiertarki akumulatorowej.
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Drzwi przesuwne Schüco: 
światło i doskonały widok bez ograniczeń

Światło jest eliksirem życia i tworzy w pomieszczeniach przyjazną, komfortową 
atmosferę. Dzięki systemom drzwi przesuwnych Schüco Twój dom stanie się 
bardziej przestronny i wypełniony światłem, zapewniając lepszy kontakt 
z otaczającą go przyrodą. Takich walorów nie sposób nie docenić.

Schüco6



Drzwi przesuwne i składano-przesuwne 
z aluminium i tworzywa sztucznego (PVC-U) 
otwierają nowe perspektywy i zapewniają 
każdemu komfortowe samopoczucie. Niezwykle 
stabilne, łatwe w obsłudze systemy drzwi 
przesuwnych z wąskimi profi lami i wielkimi 
powierzchniami przeszkleń zapewniają 
maksymalną przezierność i pełen dostęp światła.

Estetyka i bezpieczeństwo w jednym

Otwarte czy zamknięte – systemy przesuwne 
Schüco przekonują przejrzystym wzornictwem, 
spełniając jednocześnie wysokie wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa. Takie właściwości 
wynikają z dużej stabilności materiałowej profi li 
ram i skrzydeł, które zapewniają podwyższony 
poziom ochrony antywłamaniowej. W zależności 
od wariantu wyposażenia drzwi przesuwne 
zapewniają ochronę przed włamaniem do 
zalecanej przez policyjnych ekspertów i fi rmy 
ubezpieczeniowe klasy RC2. Dzięki szerokiej 
palecie najnowocześniejszych, sprawdzonych 
mechanizmów zamykania i zabezpieczeń przed 
zakleszczeniem obsługa drzwi przesuwnych 
jest jednocześnie wygodna i bezpieczna.

Bezpieczny dom Schüco 7
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1   Dodatkowe zaryglowania

2   Bezpieczna wkładka zamka 

3   Dodatkowe haki zapadkowe

4   Szyby antywłamaniowe

5   Dodatkowe ryglowanie
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Automatyka budynku Schüco: 
inteligentna sieć, intuicyjna obsługa

Systemy automatyki budynku Schüco oferują liczne funkcje i możliwości, 
które pozwolą uczynić Twój dom jeszcze bezpieczniejszym, komfortowym 
oraz podwyższą jego wartość, a jednocześnie przyczynią się do znacznych 
oszczędności energetycznych.

Komunikacja przez kamerę, 

głośnik i mikrofon oraz kontrola 

dostępu dzięki klawiaturze 

kodowej są zintegrowane 

z drzwiami i intuicyjne 

w obsłudze jak smartfon.

Rozwiązania Schüco w zakresie automatyki 
budynków oferują najwyższy komfort przy 
jednoczesnym spełnieniu wysokich standardów 
bezpieczeństwa. Otwieranie, zamykanie 
i ryglowanie okien, drzwi wejściowych i prze-
suwnych jest dziecinnie proste – niezależnie 
od tego, gdzie się Państwo znajdują: za pomocą 
przycisku, sterowania czasowego, przez Internet 
czy też urządzenia mobilne jak smartfon lub 
tablet. Automatykę budynków Schüco wyróżnia 
to, że wszystkie komponenty są albo niewidocz-
ne dzięki ich wbudowaniu w profi le, albo 
przynajmniej  nie rzucają się w oczy.

Automatyczne zabezpieczenia, których nikt 
nie widzi, zapewniają komfort i jeszcze większe 
poczucie bezpieczeństwa. 

Klucz, zamykanie i monitoring

Klucz zawsze można zapomnieć albo go zgubić 
– ale własnego palca nie. Otwieranie drzwi 
na podstawie rozpoznania odcisku palca czy 
klawiatura kodowa – to tylko niektóre opcje 
zwiększenia bezpieczeństwa budynku dzięki 
automatyce Schüco. Obejmuje ona na przykład 
czujniki pogodowe, które dają sygnał do 
automatycznego zamknięcia okien, gdy tylko 
pogorszy się pogoda. A jeśli zależy Państwu 
na pełnej ochronie dzięki oknom, drzwiom 
i drzwiom przesuwnym, Schüco oferuje 
zintegrowany system kontroli otwarcia 
i zamknięcia, z sygnalizacją zwrotną do układu 
elektronicznego przy opuszczaniu budynku. 
Dzięki temu można indywidualnie sterować 
poziomem zabezpieczeń domu.

Schüco8
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Centrum Technologiczne Schüco: 
najwyższy poziom bezpieczeństwa 
dzięki niezależnej kontroli

Schüco zapewnia nie tyle poczucie bezpieczeństwa, co jego całkowitą pewność 
dzięki sprawdzonym, innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, które 
są niewidoczne i jednocześnie bardzo skuteczne.

Innowacyjne rozwiązania Schüco w zakresie 
okien i drzwi są rezultatem własnych prac 
badawczo-rozwojowych. Od samego początku 
są objęte kontrolą produkcyjną i techniczną 
oraz poddawane ciągłej optymalizacji. Takie jest 
zadanie Centrum Technologicznego Schüco 
– jednego z najbardziej znanych i efektywnych 
ośrodków badawczych w zakresie okien, drzwi, 
fasad i nowych technologii na świecie. 
Centrum Technologiczne posiada akredytację nie-
za leżnego laboratorium badawczego, co oznacza 
że wszelkie testy prowadzone są tu przy całkowicie 
neutralnym podejściu. Wszystkie elementy 
budowlane i surowce są testowane przy użyciu 
najnowocześniejszych metod. Symulowane są 
tu na przykład najróżniejsze warunki klimatyczne 

– od arktycznego chłodu po tropikalne upały. 
Centrum prowadzi testy akustyczne, testy 
szczelności, próby bezpieczeństwa czy badania 
trwałości. Takim procesom kontrolnym 
poddawane są wszystkie produkty Schüco, aby 
zagwarantować jakość zgodną z wymogami norm.

Jakość i bezpieczeństwo są najważniejsze

Zanim jakiekolwiek okna, drzwi i drzwi 
przesuwne Schüco zaczną chronić Państwa 
dom, są gruntownie testowane w Centrum 
Technologicznym Schüco. Odpowiada za to dział 
Mechaniki, Trwałości i Bezpieczeństwa. 
Okna i drzwi muszą tu przejść z powodzeniem 
testy długotrwałego obciążenia i symulacje 
włamań, odtwarzające rzeczywiste warunki.

Schüco 9



Test bezpieczeństwa

Czy wszystkie okna i drzwi przesuwne na parterze oraz łatwo 
dostępne okna na pierwszym piętrze posiadają przynajmniej klasę 
odporności na włamanie RC2 (zalecaną przez specjalistów)?

TAK NIE

Czy okna mają klamki zamykane na klucz?   

Czy w oknach są szyby antywłamaniowe?   

Czy Państwa drzwi wejściowe posiadają klasę odporności na 
włamanie RC2 i zamek z kilkoma punktami ryglowania?   

Czy drzwi do piwnicy i inne dodatkowe drzwi posiadają tę samą 
klasę zabezpieczeń, co drzwi wejściowe?   

Czy posiadają Państwo domofon z wbudowaną kamerą, 
ułatwiający rozpoznanie odwiedzających i nagrywający 
obraz podczas Państwa nieobecności?   

Czy otoczenie Państwa domu jest na tyle oświetlone, 
aby zniechęcić włamywacza?   

Z ręką na sercu...

W zakresie własnego bezpieczeństwa i ochrony domu nie powinno się 
iść na żaden kompromis. Warto znaleźć trochę czasu i przeprowadzić 
test bezpieczeństwa swojego domu. Dzięki oknom, drzwiom wejściowym 
i drzwiom przesuwnym Schüco Państwa rodzina i dobra osobiste będą 
chronione w sposób absolutnie optymalny.

Schüco Bezpieczny dom10

CZY ODPOWIEDZELI PAŃSTWO „NIE” NA JEDNO 
LUB WIĘCEJ PYTAŃ? Warto wyeliminować słabe punkty 

zabezpieczeń domu, korzystając z porady ekspertów. 

W TEJ SPRAWIE PROSIMY O KONTAKT z naszymi 

Partnerami na terenie całego kraju dostępnymi pod adresem 

www.schueco.pl/bezpieczny-dom lub z nami.
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UWAGA!
Okna i drzwi Schüco mogą sprawić, 

że Twój pies będzie się nudził.

Bezpieczeństwo potwierdzone przez wieloletnie 

doświadczenie i jakość marki przekona każdego inwestora. 

Dzięki antywłamaniowym oknom, drzwiom wejściowym 

i przesuwnym Schüco możesz poczuć się bezpiecznie 

już podczas planowania remontu lub budowy domu. 

www.schueco.pl/bezpieczny-dom



Zaprojektowane, 

by spełnić Twoje oczekiwania

Bezpieczeństwo potwierdzone poprzez 

wieloletnie doświadczenie i jakość marki 

przekona każdego inwestora. 

Dzięki antywłamaniowym oknom i drzwiom 

Schüco z aluminium i tworzywa sztucznego 

(PVC-U) zrealizujesz dom swoich marzeń: 

komfortowy, energooszczędny i bezpieczny.

Odkryj trwałą i sprawdzoną jakość produktów 

Schüco, odwiedzając jednego z naszych partnerów. 

Otrzymasz kompetentną poradę na temat:

•   systemów zabezpieczeń i dodatkowego 

wyposażenia 

•   izolacyjności cieplnej i akustycznej

•   doboru wykończenia powierzchni i kolorystyki

Bezpieczny dom
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Schüco International 

Polska Sp. z o. o.

www.schueco.pl

Schüco – systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad  

Wraz ze światową siecią partnerską fi rm z branży metalowej, PVC-U, elektrycznej, architektów, 

projektantów i inwestorów Schüco tworzy zrównoważone powłoki budynków, skupiając szczególną 

uwagę na człowieku i jego potrzebie pozostawania w harmonii z naturą i technologią. Spełnieniu 

najwyższych wymagań w zakresie wzornictwa, komfortu i bezpieczeństwa towarzyszy efektywność 

energetyczna, przyczyniająca się do redukcji emisji CO2 i ochrony konwencjonalnych źródeł energii. 

Firma oraz jej dywizje – metalowa i PVC-U dostarczają szerokiej gamy produktów do budynków nowych 

i modernizowanych, zapewniając spełnienie indywidualnych wymagań we wszystkich strefach 

klimatycznych. W każdej fazie procesu budowlanego wszyscy jego uczestnicy są wspierani przez 

kompleksową ofertę serwisową. Firma Schüco, z ponad 4 630 pracownikami oraz 12 000 fi rm 

partnerskich, aktywnie działa w 80 krajach na całym świecie. W 2015 roku osiągnęła roczny obrót 

w wysokości 1,43 miliarda euro. Więcej informacji na stronie www.schueco.pl
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