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Artyku  promocyjny

Dom to nie tylko dach nad g ow , cztery k ty 
i kawa ek pod ogi. Przede wszystkim to nasi 
najbli si, którzy z nami mieszkaj . Dlatego 
tak wa ne jest zapewnienie im psychicznego 
komfortu i poczucia bezpiecze stwa. Nie jest 
to atwe – wed ug statystyk w Polsce co kilka 
minut ma miejsce próba w amania. Jednym 
ze s abych punktów domu s  niezabezpieczo-
ne drzwi. Do ich otwarcia zwykle wystarcza 
rubokr t i mniej ni  30 sekund. Co wi c zro-

bi , by sko czy o si  jedynie na samej próbie? 
Musimy pami ta , e nie ma drzwi ca kowi-
cie odpornych na w amanie. Ich pokonanie jest 
tylko kwesti  czasu i narz dzi u ytych przez 
potencjalnych w amywaczy. Najwi kszym na-
szym sprzymierze cem jest czas. Im bardziej 
wyd u  go zabezpieczenia, które intruz musi 
pokona , tym wi ksza szansa na zniech cenie 
go lub przy apanie na gor cym uczynku. I o to
w a nie chodzi! 

Zanim klamka zapadnie
Odporno  na w amanie drzwi jest tak du a,
jak wytrzyma o  najs abszego ich elemen-
tu. Najcz ciej jest nim wk adka znajduj ca 
si  w zamku i umo liwiaj ca uprawnionym 
u ytkownikom jego odblokowanie zazwyczaj 
za pomoc  klucza. To w a nie wk adka sta-
je si  pierwszym elementem ataku do wiad-
czonego w amywacza. Próby jej pokonania, 
to przede wszystkim rozwiercenie, manipu-
lacja wytrychem i wy amanie. Dlatego trzeba 
j  tak „uzbroi ”, aby utrudni  jej sforsowanie. 
Najskuteczniejsz  ochron  drzwi daj  zabezpie-
czenia mechaniczne: dyskretne, niewidoczne i –
co wa ne – niestanowi ce miertelnej pu apki 

dla domowników podczas ewentualnych zda-
rze  losowych (tak jak krata w oknie podczas 
po aru). Jednym z takich zabezpiecze  jest sys-
tem AXA FLEX. To okucie antyw amaniowe ze 
spr ynuj cym zabezpieczeniem wk adki, dzi -
ki któremu automatycznie dostosowuje si  ono 
do jej d ugo ci. Integraln  cz ci  systemu AXA 
FLEX jest masywny, pe ny szyld aluminiowy 
oraz os ona ze stali hartowanej, która zas ania 
zamek i uniemo liwia jego wyrwanie. Wk adk
przed rozwierceniem chroni obrotowa tarcza, 
a przed odgi ciem – konstrukcja szyldu z pe -
nego p askownika aluminiowego i trzy mon-
ta owe ruby. Jak w ka dym skutecznym oku-
ciu antyw amaniowym drzwi zewn trznych, 
ruby s  niedost pne od zewn trz i umiesz-

czone w stalowych tulejach, uniemo liwia-
j cych ich przeci cie. Os ona wk adki ze sta-
li hartowanej jest zamaskowana dekoracyjn
aluminiow  os onk  w kolorze okucia. To no-
watorskie, opatentowane rozwi zanie dost p-
ne jest w 3 klasie bezpiecze stwa. Dodatkowo 
ma ono równie  certyfikat przeciwpo aro-
wy. Potwierdzaj  to dokumenty wydane przez 
Instytut Techniki Budowlanej. W taki system 
AXA FLEX warto wyposa y  drzwi wej cio-
we, ale trzeba te  pami ta  o drzwiach bocz-

nych, których odporno  na w amanie w rów-
nie du ym stopniu wp ywa na bezpiecze stwo 
naszego domu.

Nowoczesny design 
Za cech  równie istotn  jak bezpiecze stwo 
jest uwa any równie  wygl d. Decyduj c si
na okucie AXA FLEX nie musimy wybiera
mi dzy atrakcyjnym wzornictwem a wysokim 
poziomem bezpiecze stwa. Jest ono wykona-
ne z pe nych profili aluminiowych anodowa-
nych (pokrytych warstw  tlenku aluminium 
o grubo ci wi kszej ni  12 mikronów), które s
odporne na korozj  i zadrapania. Jest ono do-
st pne w sze ciu wariantach kolorystycznych 
(F1 srebro, F3 z oto, F4 stare z oto, F6 inox, 
F8 czarny, F9 tytan) i – co niezwykle wa ne – 
mo na zamówi  wszystkie akcesoria do drzwi 
w jednym kolorze.

AXA Flex – zabezpieczy dom przed w amaniem
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Bezpieczny dom to azyl dla nas 
i naszej rodziny. W praktyce okazu-
je si  jednak, e nie zawsze chroni 
nas przed zagro eniami. Jednym 
z najcz stszych s  w amania. Co 
wi c mo emy zrobi , aby zapewni
w nim poczucie bezpiecze stwa? 
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