Säkrare och
tryggare miljö

Tänk på detta och spara pengar!
Det är viktigt att veta vad man vill uppnå med det skydd man väljer,
ett felaktigt skydd kan bli en dyr historia.
•
•
•
•
•

Säkerhetsfilm: Här kommer rutan att krossas och behöver bytas.
Laminatglas: Även här kommer rutan att krossas och behöver bytas.
Glaskassett med polykarbonat: Risken att avståndet till det inre glaset är för
litet gör att det kan gå sönder vid kraftigt slag.
Galler: Vid inbrottsförsök hamnar allt glas på insidan, det är lätt att dra ut ett
galler med bil, det ser inte så trevligt ut.
Rulljalusi: Ingen exponeringsmöjlighet vid stängt läge, ser inte så trevligt ut.

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Foto
galleri

Webbikon

Keep Out Secure

- det osynliga gallret
Keep Out Secure är ett inbrottsskydd som är certifierat enligt ENV 1627 RC3 2011
genom SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Profilen bygger endast 22 mm.
•
•
•
•
•

Unik glaskrosskydd i aluminiumkassett
6 mm polykarbonat med härdad yta
Goda brandskyddsegenskaper (självslocknande)
Skapar bättre k-värde
Bullerdämpande och dammtät

Rekommenderas av:

Keep Out Protect

– det utvändiga skalskyddet
Keep Out Protect är vår unika lösning för att tillgodose behovet av glaskrosskydd som erbjuder
flera goda egenskaper.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett unikt glaskrosskydd med aluminiumkassett
6 mm polykarbonat med härdad yta
Klassad P6B enligt SS-EN356:1999
Resistent mot många kemikalier
Goda brandskyddsegenskaper (självslocknande)
Tillhandahåller bättre k-värde
Bullerdämpande och dammtät
Under rätta förhållanden dämpas ljudet med upp till 30%
Polykarbonat används till exempelvis i hockeyrinkar

Glaskassett Protect

– ett estetiskt bra
alternativ
Glaskassett Protect är kompatibelt med de flesta typer av fönster. Den installeras
enkelt i befintligt fönster i de fall där det inte går att montera våra andra produkter.
Det är ett estetiskt bra alternativ eftersom det inte blir någon förändring av utseendet.

Odenfönster Protect

– trygga miljöer för alla
Odenfönster Protect är ett träfönster med aluminiumutsida för att få så lite underhåll som möjligt.
Fönstret består av en tvåglaskassett och en klassad 6 mm polykarbonatruta. Polykarbonaten är klass P6B, och
klarar att stå emot minst 30 yxhugg. Den är också belagd med en cotad yta som gör den reptåligare.
Fönstret är inåtgående med dreh-kippbeslag för att uppnå så hög täthet som möjligt. Dessutom har dreh-kippbeslaget fler låspunkter. Detta innebär att ytterrutan är okrossbar och mycket svår att bryta sig in igenom.
Vädringsläge i överkant är standard på våra fönster.

Säkerhetsprodukter tillverkade av

Ekvägen 7 Jonslund
Telefon: 0512-461 75
E-post: info@jonslunds-aluminium.se
www.keepoutprotect.se
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