
FERONERII DE SIGURANŢĂ 
Fiecare fereastră Internorm dispune de feronerii de siguranţă 

de bază. În vederea siguranţei sporite se pot alege două noi 

variante de execuţie cu nivel de securitate 1 şi 2.

SECURITATE DE BAZĂ

Fiecare sistem de ferestre Internorm în varianta de bază 

dispune de un bolţ cu cap şi un element de închidere de 

siguranţă  în vederea protecţiei anti-efracţie sporite. În cazul 

Sistemelor de ferestre Internorm executate cu feronerie 

complet ascunsă ambele colţuri inferioare dispun de ferone-

rie de siguranţă. 

PROTECŢIE ÎN FIECARE COLŢ CU WK 1 – ADICĂ CU 

GRADUL - 1 DE SIGURANŢĂ **)

În varianta atestată cu gradul 1 de siguranţă (WK 1) fere-

astra este prevăzută în toate cele patru colţuri cu elemente 

speciale de feronerie, respectiv cu protecţie împotriva găuririi 

la încuietoare. În plus încorporăm o clanţă blocabilă şi o 

sticlă de 6 mm (este posibilă şi sticlă cu grosime mai mare. 

Montarea se realizează cu diblu sau şurub 

Avantaje privind siguranţa:

[ ] Rezistenţă la o forţă de apăsare: 3 000 Newton 

 (cc. 300 kg)

[ ] o altă procedură de verificare: se aruncă pe fereastră un 

sac de nisip de la o înălţime de 800 mm. Pe fereastră nu 

se formează un orificiu care să permită accesul liber (în 

conformitate cu DIN V ENV 1627).

La închidere bolţul cu cap ajunge în spatele plăcii de siguranţă. 
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SIGURANŢĂ

SIGURANŢĂ FĂRĂ COMPROMISURI CU WK 2 – ADICĂ 

CU GRADUL 2 DE SIGURANŢĂ **)

Ferestrele Internorm cu gradul 2 de siguranţă sunt prevăzute 

jur împrejur cu feronerie de siguranţă, sunt livrate cu clanţă 

blocabilă. O siguranţă în plus oferă sticla cu clasa P4A (în 

conformitate cu EN 356). 

Montarea se efectuează la fel cu diblu sau şurub.

Cu montarea ferestrelor şi uşilor de balcon sau terasă cu 

gradul 2 de siguranţă (WK2) atestat  în conformitate cu DIN 

V ENV 1627 , vom obţine o protecţie anti-efracţie excelentă. 

ALTE AVANTAJE PRIVIND SIGURANŢA

[ ] Pe lângă sarcinile prin apăsare sau lovire fereastra va 

face faţă şi unor atacuri manuale (ex. pene, cleşte sau 

şurubelniţă). (în conformitate cu DIDIN V ENV 1627)

**)  Varianta atestată cu gradului de siguranţă 1 şi 2 este în 

conformitate cu standardul DIDIN V ENV 1627. În cazul 

gradelor de siguranţă neatestate, cel puţin o dispoziţie 

de securitate lipseşte.

WK 2 – GRADUL 2 DE 

SIGURANŢĂ

* În funcţie de dimensiunea elemen-

telor

WK 1 – GRADUL 1 DE 

SIGURANŢĂ

SIGURANŢĂ DE BAZĂ

* * 

* * 

* * * 

Zăvorâre de siguranţă

Ilustraţia: soluţii care prezintă o siguranţă mai ridicată pot fi indicate în funcţie de necesităţile personale și poziţionarea imobilului


