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MACIEJ BORCZUK
Dyrektor  
działu technicznego  
Ponzio Polska Sp. z o.o.

Okna systemów PONZIO 
PE68 i PONZIO PE78N  

o odporności na włamanie  
w klasie RC4 to nowy produkt, 
który w zakresie bezpieczeństwa 
rozszerza ofertę dotychczas 
dostępnych okien  
i drzwi w klasie RC2 i RC3.  
W odróżnieniu do niższych klas 
okna RC4 są w stanie oprzeć się 
doświadczonemu włamywaczowi 
wyposażonemu w wiedzę na 
temat wyrobu i w profesjonalne 
narzędzia. Decyduje o tym 
specjalna konstrukcja profili 
wzmocniona w newralgicznych 
miejscach wkładami stalowymi. 
Stolarkę w klasie RC4 polecamy 
do obiektów wymagających 
specjalnych zabezpieczeń, takich 
jak np. sądy i instytucje finansowe, 
ale również do budynków 
znajdujących się w odosobnieniu, 
np. rezydencji, zwłaszcza  
w oknach kondygnacji 
przyziemnej. System pozwala na 
wykonywanie okien i witryn stałych 
o dużych gabarytach 
prezentujących się elegancko bez 
konieczności stosowania krat lub 
rolet. Wzmocnione listwy 
przyszybowe umożliwiają montaż 
pakietów szklanych bez 
konieczności klejenia ich do profili, 
co bardzo ułatwia produkcję, 
montaż  i eksploatację. Wysoka 
izolacyjność termiczna pozwala 
spełnić wymagania WT 2021.

SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY  
PONZIO PE78N W KLASIE RC4

NAJWYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA

PONZIO POLSKA SP. Z O.O. 

Okno w systemie Ponzio PE78N  
w klasie RC4 to nowoczesny  
i zaawansowany produkt.  
System jest złożoną, 
skomplikowaną konstrukcją 
wyspecjalizowaną w najwyższej 
ochronie antywłamaniowej.

CECHY TECHNICZNE:
–  wzmocniona konstrukcja kształtowników
–  wzmocnione listwy przyszybowe
–  klamka z kluczykiem
–  zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki  

i elementów napędowych okucia
–  zastosowanie okuć o zwiększonej nośności
–  maks. ciężar skrzydła – 170 kg
–  zakres szklenia do 78 mm (pozwala na zastosowanie  

wytrzymałych pakietów szkła w klasie minimum P6B)
–  wysoka izolacyjność termiczna Uw<0,9 W/(m2K)
–  wysoka izolacyjność akustyczna
–  łatwy montaż, brak konieczności klejenia szyby z profilem 

CERTYFIKATY I REKOMENDACJE: 
–  raport z badań klasyfikacyjnych – ITB 
–  raport z badań antywłamaniowości RC4 – IMP 

System antywłamaniowy Ponzio 
PE78N w klasie RC4 posiada 
szereg zabezpieczeń utrudnia-

jących włamanie oraz wydłużających 
czas potrzebny do ich sforsowania. 
Jednocześnie jego walorem jest no-
woczesny design i brak wizualnych 
różnic w porównaniu z oknem bezkla-
sowym, co korzystnie wpływa na este-
tyczny wygląd całego budynku. Dzięki 
wspomnianym zabezpieczeniom nie 
wymaga już stosowania dodatkowo 
krat lub rolet antywłamaniowych. 

Klasa RC4 to jedna z najwyższych 
klas odporności na włamanie. Prze-
znaczona jest do budynków wymaga-
jących specjalnych zabezpieczeń, jak 
np. instytucje finansowe, sądy, zakła-
dy karne. Niezależnie w tego typu wy-
roby aluminiowe inwestują także wła-
ściciele rezydencji, którzy odczuwają 
potrzebę zastosowania najwyższych 
zabezpieczeń.


