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dom!

Zabezpiecz

110 dB

Burglar Avoider jest zabezpieczeniem okiennym z alarmem dla okien i drzwi. 

 
 

 

•

 

Burglar Avoider utrudnia otwarcie

Bardzo wysoka jakość i poziom 
bezpieczeństwa za przystępną cenę. 

okna przy próbie włamania.
•

 

Alarm uruchamia się w momencie nawet 
niewielkiego nacisku na okno lub drzwi. 

•

 
Burglar Avoider jest bardzo prosty 
w montażu, zajmuje on dosłownie 
parę minut.

•

 

Ten bardzo sprytny i unikalny produkt jest bardzo łatwy w instalacji i aktywuje się natychmiast poczas 
próby otwarcia okna lub drzwi. Gdy uruchamia się alarm ostrzega on domowników bardzo głośno bo aż ze 
skutecznością 110dB. Utrudnia otwarcie okna lub drzwi poprzez bardzo wytrzymały, metalowy korpus. 
Daje to czas na podjęcie innych działań mających na celu utrudnienie włamania. Prawie niemożliwym jest 
jednak otwarcie okna lub drzwi przy zamontowanej i aktywowanej blokadzie, gdyż nie jest to zwykły 
system alarmowy, ale również blokada przeciwwyważeniowa. Blokada ta może być używana, także jako 
ochrona przed otwarciem okna lub drzwi przez dziecko, jest ona praktycznie niezuważalna po zamonto-
waniu gdyż występuje w różnych kolorach dopasowujących się do więszości standardowych okien lub 
drzwi. 

Około 80% włamań
następuje przez okna!



CECHY KLUCZOWE I FUNKCJE

Produkt może być stosowany w różnych celach 
zabezpieczających i zapewnia szeroki zakres funkcji.

Burglar Avoider zabezpiecza okna oraz drzwi przed 
niepowołanym otwarciem przez dzieci i również 

ostrzega głośnym sygnałem dźwiękowym 
przy każdej próbie otwarcia okna.  

Burglar Avoider utrudnia otwarcie drzwi 
podczas próby włamania. Ostrzega nas o tym 

bardzo głośnym sygnałem dźwiękowym 
o sile 110dB.

1:  Zabezpieczenie 
     przeciwwyważeniowe z alarmem

2:  Blokada bezpieczeństwa przed dziećmi Przystępna cena
Chroń swoją rodzinę i swój dom 

za niewielkie pieniądze.

Funkcja 2 w 1 
Burglar Avoider posiada funkcję systemu 

alarmowego i zabezpieczenia 
przeciwyważeniowego w jednym produkcie.  

Nowy, patentowy produkt na rynku
Burglar Avoider jest nowym produktem, 

opatentowanym,  
patent globalny czeka na zatwierdzenie.

110dB natężenia
Burglar Avoider ostrzega bardzo 
głośnym sygnałem dźwiękowym 

w przypadku zagrożenia.

Metalowy korpus
Burglar Avoider posiada metalowy 

mechanizm, czyni to produkt bardzo 
wytrzymałym, odpornym na działanie 

sił fizycznych.

Instalacja w parę minut

www.burglaravoider.com

Nie ma konieczności użycia
profesjonalnego sprzętu przy

montażu tego urządzenia.



LINIA PRODUKTOWA!

 

Burglar Avoider dobrze współgra z różnymi 
typami drzwi i okien z PCV, drewna, stali.

Ma minimalistyczny wygląd, przez co 
nie rzuca się w oczy i stanowi świetne 

uzupełnienie okien i drzwi.

INOX BIAŁY, RAL 9016

BRĄZ, RAL 8003 CIEMNY BRĄZ, RAL 8017

www.burglaravoider.com

MOSIĘŻNY / ZŁOTY
Dostępny na specjalne zamówienie. 

NOWOSC

•  Burglar Avoider może być zastosowany do każdego rodzaju okien i drzwi
•  Odpowiedni do okien i drzwi drewnianych, plastikowych, 

stalowych i aluminiowych.

Buglar Avoider 
występuje w 5 wersjach 
kolorystycznych, 
co pozwala na  
dopasowanie do 
większości elementów 
w twoim domu.



OPAKOWANIA

PREMIUM BOX 
(OPCJA)

STANDARD BLISTER PACK (STANDARD)

Burglar Avoider jest dostępny w opakowaniu stanardowym oraz w opakowaniu premium. 
W skład każdego zestawu wchodzą: 3 podkładki, 2 wkręty samowiertne, 2 zaślepki na otwory pod wkręty, 

3 baterie alkaiczne A76, instrukcja montażu.
* Za opakowanie premium dodatkowa opłata w wyskości 5 zł netto.

9,7 x 16,6 x 2 cm. 224 gr17.2 x 8.1 x 3.5 cm. 270 gr

www.burglaravoider.com



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Waga
Wymiary
Materiał
Wytrzymałość
Skuteczność alarmu    
Typ baterii
Wytrzyamłość baterii
Żywotność baterii
Patent

Normy

 200 gr
 60x41x82 mm (2.4x1.6x3.2 in) 
 Stop Znalu
 1200 N
 110 dB
 3x A76 Bateria Alkaiczna (w zestawie)
 8 ciągłej pracy
 3 lata
Produkt opatentowany, 
 patent globalny czeka na zatwierdzenie

EMC Directive(2004/108/EC)
Standards:
• TS EN 55014-2:2002 / ISI:2009 / A2:2010
• EN 55014-2:1997 / ISI:2007 / A2:2008
• TS EN 61000-4-2:2011 
• EN 61000-4-2:2009
RoHS Directive(2011/65/EU)
WEEE Directive(2012/19/EU)

 

Test Raporu / Test Report 

Form : LFT-EMEA-TR-OP-07a 
Revision : 0 / 06.01.2014 
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Intertek Test Hizmetleri A.S. 
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Test Result:  
 
Final breakdown kgf values of the samples are 122.6 kgf and 114.0 kgf respectively. As a result of 
the test the samples have approximately 1203 N tensile strenght. (Graph 1 and Graph 2) 
 

 
Graph 1. Force (kgf) –tensile (mm) 

Certyfikat wytrzymałościowy na złamanie! 

200 gr
(8.81 oz)

82 mm (3.2 in)

41 mm(1.6 in)

60 m
m

(2.4 in
)

www.burglaravoider.com



INSTALACJA

1

Ściągnij taśmę ochronną

Stage 1

Mark hole centers

Adjusting plates
Thickness : 1.3mm (A)
                 : 3mm    (B)

Select the appropriate thickness of
the plate

(A)

(B)

SecureLock

Adjusting plates

* 2
m

m

Stage 2

4.2x32 Self Drilling Screw

Stage 3 Stage 4
Section View

Secure Lock Installation Manual

1

Remove the protection tape

Stage 1

Mark hole centers

Regulowane płytki
Grubość : 1.3mm (A)

                 : 3mm    (B)

Wybierz odpowiednią grubość
podkładki

(A)

(B)

SecureLock

Adjusting plates

* 2
m

m

Stage 2

4.2x32 Self Drilling Screw

Stage 3 Stage 4
Section View

Secure Lock Installation Manual

1

Remove the protection tape

Stage 1

Mark hole centers

Adjusting plates
Thickness : 1.3mm (A)
                 : 3mm    (B)

Select the appropriate thickness of
the plate

(A)

(B)

SecureLock

Adjusting plates

4.2x32 Śruba montażowa

Stage 3

Stage 5

Section View

C
or

dl
es

s
dr

ill

Unlock

Secure Lock Installation Manual

1

Remove the protection tape

Stage 1

Zaznacz otwory

Adjusting plates
Thickness : 1.3mm (A)
                 : 3mm    (B)

Select the appropriate thickness of
the plate

(A)

(B)

SecureLock

Adjusting plates

* 2
m

m

Stage 2

4.2x32 Self Drilling Screw

Stage 3 Stage 4
Section View

Secure Lock Installation Manual
Instrukcja montażu

Drzwi metalowe Okno PCV

www.burglaravoider.com

Film montażowy
Kliknij, żeby obejrzeć krótki filmik ukazujący montaż.

•
 
Dla okien/drzwi otwieranych do wewnątrz 
blokadę należy zamocować na ramie okiennej, 
tak żeby jej ramię mogło być opuszczone 
na skrzydło okienne.

•  Dla okien/drzwi otwieranych do zewnątrz blokadę 
należy zamocować na skrzydle, tak żeby jej ramię 
mogło być opuszczone ramę okienną.

Buglar Avoider jest odpowiedni 
dla każdego typu okien i drzwi 
z wyjątkiem przesuwnych. 
 
 

Konstrukcja Burglar Avoider umożliwia 
bezproblemowe dopasowanie do wszelkiego rodzaju 

okien i drzwi i nie wymaga specjalnych narzędzi 
przy montażu. 
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