Inbraakwerend (isolatie)glas
INFORMATIE
Wij adviseren Multisafe® inbraakwerend glas voor (dak-)ramen en deuren die
toegankelijk/bereikbaar zijn voor de gelegenheidsinbreker: Minimaal voor de begane
grond én 1e verdieping van een woning/pand tot een hoogte van ong. 5,5m. Dat is
mede afhankelijk van aanwezige opklimmogelijkheden, zoals erkers.
Multisafe® inbraakwerend glas is er in verschillende weerstandsklassen. Voor advies
en informatie neemt u het best contact op met uw Scheuten glasleverancier.
Vraag naar het Multisafe ® inbraakwerend glas waarborgzegel! Het zegel met het handje
op uw raam dient tevens als afschrikmiddel tegen inbrekers en poging tot inbraak!
Alle technische details vindt u in de Scheuten Multisafe® datasheets op onze website.
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Houdt de dief... buiten!

INBRAAKWEREND
(ISOLATIE)GLAS

Inbraakwerend (isolatie)glas
WAAROM
In de meeste inbraakwerende maatregelen overzichten wordt inbraakwerend glas
echter niet genoemd. Terwijl dit een essentieel onderdeel van inbraakpreventie betreft,
want de meeste inbraken vinden via het glas plaats! Een alarminstallatie meldt alleen
een inbraak, maar voorkomt hem niet. En alleen inbraakbestendig hang- en sluitwerk is
onvoldoende. Want de inbreker komt gemakkelijk uw woning of pand binnen door met
een steen uw raam in te gooien of met een hamer of koevoet in te slaan.

Standaard tweevoudig isolatieglas is daarom onvoldoende om inbrekers echt tegen
te houden, ook al volstaat het voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen of voor het
Bouwbesluit!
Het is dus altijd de combinatie van maatregelen, waaronder
Scheuten Multisafe® inbraakwerend (isolatie)glas, dat voor
optimale inbraakwering en beveiliging zorgt. Scheuten Multisafe®
inbraakwerend (isolatie)glas bestaat uit diverse typen en
combinaties van twee of meer glasplaten die samen met één of
meerdere folielagen tot één geheel zijn gevormd. In geval van breuk
blijven de fragmenten aan het elastische PVB-folie vastzitten, waar
de inbreker bijna niet doorheen kan komen. Hij komt dus bedrogen
uit, als hij wil inbreken!

Wordt er bij u in de buurt veel ingebroken?
Check het zelf op www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart.
Voor een (wel compleet) overzicht van inbraakwerende maatregelen,
kijk op www.stopinbraak.nu.
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Alle financiële, comfort-verhogende en milieutechnische voordelen van isolatieglas;
Bescherming van uw (emotioneel) waardevolle persoonlijke bezittingen;
Betere gezondheid: Meer rust als u niet thuis bent en ‘s nachts geruster
slapen door een beter veiligheidsgevoel;
Bij schade blijft uw raam dicht, zodat regen en kou buitengesloten worden en verdere schade vermeden wordt.
Uw dagelijkse activiteiten kunnen gewoon doorgaan
totdat het glas wordt vervangen;
De inbraakwerende folie blokkeert 99% van de
schadelijke uv-stralen, waardoor uw inboedel
veel minder snel onherstelbaar verkleurt;
Uw extra investeringen zijn hierdoor snel
terugverdiend!

