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SIEGENIA jest partnerem

Dom to nie tylko budynek,  
to również poczucie bezpieczeństwa.

Znaczna część z nas śpi spokojnie  
w miejscu, w którym czuje się bezpiecz-
nie. Dla większości takim miejscem jest 
dom, który z jednej strony zapewnia 
schronienie i po czucie bezpieczeństwa, 
a z drugiej — jest miejscem wypoczynku 
i relaksu. Ale czy na pewno dom, w któ-
rym mieszkamy spełnia to zadanie?

Statystyki włamań alarmująco rosną. 
Włamania i kradzieże do mieszkań  
i domów zdarzają się coraz częściej, 
powodując znaczne straty materialne. 
Ale tym czego nie da się oszacować 
są uszczerbek psychiczny i trauma, 
których doznają ofiary przestępstw. 
Najwięcej kradzieży z włamaniem ma 
miejsce w miesiącach zimowych. Pod 
ochroną ciemności słabo widoczne okna 
i drzwi wejściowe do domu lub drzwi 
balkonowe stają się zaproszeniem dla 
włamywacza.

Możemy jednak utrudnić życie wła-
mywaczom. 8 % włamań odbywa się 
przez wybicie szyby. W przypadku 77 % 
włamań do mieszkań i domów złodzieje 
torują sobie drogę przez wyważe-
nie okien czy drzwi. Chcąc zapewnić 
sobie ochronę, powinniśmy stawiać na 
zabezpieczenie tych właśnie elementów 
konstrukcji.

Jakość naszych produktów poświadczają
liczne certyfikaty m.in. DIN, RAL, CE, VdS,  
czy też SKG. Mamy też w ofercie roz-
wiązania oznakowane znakiem „K-EIN-
BRUCH“przyznawanym, przez wydział 
kryminalny policji produktom wyróżnia-
jącym się w zakresie bezpieczeństwa.

80 %77 %144.000
80 % wszystkich włamań do domów 
jednorodzinnych odbywa się przez 
okna i drzwi balkonowe.**

W przypadku 77 % włamań wyważane 
są okna i drzwi, tylko w ok. 8 % wybi-
jane są szyby.**

Ponad 144.000 włamań do mieszkań 
co roku: odpowiada to jednemu  
włamaniu na minutę.*

* Statystyki policji za rok 2012
** Kölner Studie , 2012
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Zwracajmy uwagę na całokształt. 

Aby zapewnić sobie właściwą ochronę, 
należy najpierw zrozumieć sposób dzia-
łania włamywacza: próbuje on przez 
lekkie naciskanie okna lub drzwi zrobić 
szczelinę, do której będzie mógł włożyć 
śrubokręt, który następnie umieści  
w zamku. Wykonany w ten sposób 
otwór pozwoli mu na wykorzystanie 
„efektu dźwigni“ i wyłamanie zamka. 
Tam, gdzie zrobienie takiego rodzaju 
szczeliny jest niemożliwe, włamywacz 
ma od początku kiepskie rokowania na 
dobry łup.

Jeżeli chodzi o ochronę przed tego 
rodzaju przestępstwami, mamy jedną 
dobrą i jedną złą wiadomość. Zła wia-
domość jest taka, że nie ma domu ani 
mieszkania całkowicie odpornego na 
włamanie. Dobra zaś mówi, że antywła-

maniowe okna i drzwi potrafią znacznie 
utrudnić włamanie. Mianem antywła-
maniowych okien i drzwi określa się  
w języku fachowym taką ich właści-
wość, która pozwala utrudnić próbę 
włamania przy użyciu siły. 
 
W przypadku okien i drzwi, dużą rolę 
dla zapewnienia efektywnej ochrony 
antywłamaniowej odgrywa fachowy 
montaż, wybór profili (drewno, PCV, 
aluminium), elementy mechaniczne  
i szkło, zaś w przypadku drzwi — rów-
nież zamek. Wszystkie te komponenty 
tworzą łańcuch bezpieczeństwa, który 
decyduje o tym, czy „profesjonalny” 
złodziej będzie potrzebował zaledwie 
sekund, aby wejść do naszego domu czy 
też tylko straci swój czas.

Uwaga:
Ten łańcuch bezpieczeństwa jest na 
tyle silny, jak jego najsłabsze ogniwo.

MONTAŻ PROFIL MECHANIKA SZKLENIE
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Istota tkwi w tym, co niewidoczne.

Sercem każdego okna i drzwi jest to, 
co niewidoczne — czyli ich elementy 
mechaniczne. Elementy te tworzą połą-
czenie pomiędzy ruchomym skrzydłem 
okiennym lub drzwiowym, a nieruchomą 
ramą. W języku fachowym nazywane są 
one okuciami.

System wielopunktowego ryglowania  
z jednym zamkiem głównym oraz 
kombinacją bolców i haków skutecznie 
zatrzymują włamywacza. Drzwi wej-
ściowe do domu posiadają pięciokrotne 
ryglowanie po stronie zamka, przez co 
potencjalny złodziej nie ma szans na 
włamanie.

Drzwi i okna balkonowe. Drzwi wejściowe do domu  
i mieszkania.

Drzwi przesuwne, np. balkonowe  
i tarasowe.

Obecnie w modzie są drzwi przesuwne 
prowadzące prosto na taras lub do 
ogrodu. Solidne, mechaniczne zabezpie-
czenie zapewniają tego rodzaju kon-
strukcjom elementy okucia w postaci 
stabilnych bolców ryglujących oraz 
haków, które skutecznie ryglują skrzydło 
w ramie drzwi przesuwnych.

Kluczowym detalem okuć okiennych są 
elementy ryglujące. Elementy te roz-
mieszczone dookoła skrzydła okiennego 
znacznie utrudniają próby włamania  
i wyważenia. Dzięki swojej konstrukcji 
przypominającej kształtem grzyby, przy 
zamykaniu okna idealnie wsuwają się  
w zaczepy przymocowane do ramy 
okna.
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Zapobieganie i celowe zachowanie

Efektywne rozwiązania
zapewniają poczucie bezpieczeństwa.
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Utrudnić życie włamywaczom.

Włamywaczom zawsze zależy na czasie 
i na tym, aby zrobić jak najmniej hałasu. 
Sprawcy z reguły rezygnują z włama-
nia, jeżeli najpóźniej po trzech minutach 
podejmowania prób nie udaje im się 
osiągnąć zamierzonego celu.

Centralną rolę w oknie odgrywa okucie.  
Nowoczesne okucia wyposażone są  
w grzybki obrotowe, które sprawdziły 
się jako szczególnie mocne punkty 
ryglowania oraz skuteczna, mecha-
niczna ochrona antywłamaniowa. Im 
więcej tego rodzaju punktów ryglowania 
posiada nasze okno, tym więcej czasu 
potrzeba na włamanie. Dodatkowo, 
nieproszonych gości odstraszają zamy-
kane na klucz klamki okienne z ochroną 
przeciw przewierceniu. Drzwi wejściowe 
do domu lub mieszkania zapewniają zaś 
najskuteczniejszą ochronę, jeżeli zasto-
sujemy zasuwnicę z kombinacją stalo-
wych haków i bolców.

Dobre uzupełnienie dla mechanicznych 
zabezpieczeń antywłamaniowych sta-
nowią systemy elektroniczne, instalacje 
alarmowe oraz czujniki ruchu aktywu-

jące oświetlenie. Potrafią wypłoszyć 
sprawcę przez emisję sygnałów aku-
stycznych i oświetlić go w momen-
cie, gdy wolałby pozostać w ukryciu. 
Ponadto, stan otwarcia okien można 
monitorować przez smartfony. Dzięki 
temu otrzymujemy natychmiastową 
informację, które okna w domu są 
jeszcze uchylone lub otwarte i możemy 
z miejsca podjąć odpowiednie działa-
nia. Uchylone okna są zaproszeniem dla 
włamywaczy. Należy pamiętać, że firmy 
ubezpieczeniowe traktują pozostawie-
nie uchylonego okna na równi z oknem 
otwartym. Przez takie niedopatrzenie, 
można stracić więc ochronę ubezpie-
czeniową.

Istnieją pewne zasady zachowania, 
które mogą sprawić, że ewentualny 
przestępca w ogóle nie wpadnie na 
pomysł włamania się do naszego 
domu lub mieszkania. Przed wyjazdem 
na urlop należy na przykład popro-
sić sąsiada, aby regularnie opróżniał 
skrzynkę na listy i w czasie dnia podnosił 
rolety w domu, przez co powstanie wra-
żenie, że przez cały czas znajdują się  
w nim domownicy. Poza tym wszelkie 
drabinki na rośliny pnące, meble ogro-
dowe oraz pojemniki na śmieci powinny 
być rozmieszczone i zabezpieczone  
w taki sposób, aby nie ułatwiały wspię-
cia się po nich do domu. Należy się  
w każdym przypadku kierować zasadą, 
że ostrożność jest zawsze lepsza od 
naprawiania szkód!
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Ukradnij złodziejowi czas.
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O tym warto pamiętać.

Profesjonalny złodziej potrafi poradzić 
sobie z każdym standardowym oknem  
w kilka sekund. Dla zapewnienia sku-
tecznej ochrony antywłamaniowej 
decydujące jest przede wszystkim posia-
danie okien z okuciami przebadanymi 
pod kątem zabezpieczeń.

W tym celu zostało określonych sześć 
klas RC (Resistance Class), które mierzą 
stopień ochrony antywłamaniowej cer-
tyfikowanych okien oraz drzwi.

Okno z certyfikatem RC1 zapewnia 
podstawową ochronę przed przypad-
kowymi próbami włamania poprzez 
rozbicie okna przy użyciu przemocy 
fizycznej, na przykład przez kopnię-
cie, napieranie barkiem. Obejmuje ona 
również fachowy montaż, cztery punkty 
ryglowania i zamykaną na klucz klamkę 
z ochroną przed przewierceniem.

Okno klasy RC2 musi spełniać wszystkie 
wymogi podstawowego stopnia ochrony, 
a ponadto posiadać dwa dodatkowe 
punkty ryglowania oraz bezpieczne, har-
towane przeszklenie. Takie okno zapew-
nia skuteczną ochronę przed próbami 
włamania przy użyciu prostych narzędzi 
np. śrubokręta, szczypców, klina. 

W klasie RC3 ochronę okna zapewnia 
łącznie 13 punktów ryglowania. Sta-

nowią one dobre zabezpieczenie przed 
próbami włamania z użyciem ciężkich 
narzędzi takich, jak łom. Zgodnie z reko-
mendacją policji, klasy ochrony antywła-
maniowej od RC4 do RC6 są zalecane  
w zastosowaniach specjalistycznych.

To, na jakie działania zabezpieczające 
powinniśmy się zdecydować, zależy od 
wielu czynników. W przypadku okien 
oraz drzwi balkonowych kwestią decy-
dującą jest przede wszystkim to, na ile 
łatwy dostęp zapewniają one sprawcy. 
Policja kryminalna oraz eksperci do 
spraw bezpieczeństwa zalecają, aby 
w mieszkaniach i domach prywatnych 
stosować elementy o klasie ochrony 
antywłamaniowej co najmniej RC2.

SIEGENIA jako partner renomowanych 
producentów okien przeprowadza bada- 
nia pod kątem ochrony antywłamaniowej 
do klasy RC3 i prowadzi szkolenia doty-
czące montażu antywłamaniowych ele- 
mentów mechanicznych. Na życzenie 
możemy udostępnić Państwu listę prze-
szkolonych przez nas firm montujących 
okna oraz punktów handlowych oferują-
cych elementy ochrony antywłamaniowej.

Na stronie www.komfortowydom.com 
znajdą Państwo listę Partnerów  
SIEGENIA, w swojej okolicy.

RC1 RC2 RC3

P U N K T Y RYG L O WA N I A

klamka z kluczykiem klamka z kluczykiem klamka z kluczykiem
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Systemy do okien
Dobre samopoczucie zaczyna się od bezpieczeństwa.
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Całościowo bezpieczne okna.

Najwyższa ochrona dzięki zaryglowaniu.
Niewielki element w kształcie grzybka 1  , czyli grzybek obro-
towy KoPiBo — odkrywa swoje wielkie możliwości w połą-
czeniu z zaczepem antywłamaniowym 2 : razem stanowią 
niezwykle skuteczny duet, chroniący przed próbami włamania 
w klasie RC3. KoPiBo dzięki obrotowej rolce i zintegrowanej 
regulacji wysokości zapewnia optymalne ustawienie systemu 
zamykania. Okno jest dzięki temu dobrze zabezpieczone, a przy 
tym łatwe w obsłudze. 

Zaczep antywłamaniowy wykonany ze specjalnej, hartowanej 
stali jest idealnie dopasowany do grzybka obrotowego SIEGENIA. 
KoPiBo z łatwością wsuwa się do niego i skutecznie rygluje okno. 
W odróżnieniu od powszechnie stosowanych elementów ramo-
wych mocowanych na jedną śrubę, zaczepy antywłamaniowe 
SIEGENIA są mocowane do ramy w trzech miejscach.

Klamka zamykana na klucz.
Dodatkowy element, chroniący przed włamaniem to klamka 
zamykana na klucz. Posiada ona mechanizm blokujący, który 
stanowi dodatkowe zaryglowanie zamkniętego okna. Dzięki 
temu, jest ono zabezpieczone również wewnątrz — rozwiązanie 
jest idealną propozycją do zastosowania w pokoju dziecięcym.

AEROCONTROL — zintegrowany system monitorowania okien.
Bardzo często zdarza się tak, że pozostawione przez zapomnie-
nie otwarte okno, staje się zaproszeniem dla złodzieja. Wraz  
z zastosowaniem AEROCONTROL wzrasta Państwa bezpie-
czeństwo. Czujniki magnetyczne 3  na bieżąco kontrolują 
pozycję okna i zdalnie przekazują sygnał do jednostki centralnej, 
która w razie potrzeby może przesłać powiadomienie do firmy 
ochroniarskiej. AEROCONTROL jest rekomendowany przez poli-
cję jako certyfikowany system (z atestem VdS).

Bezpieczna mikrowentylacja do RC2
Jednoczesne zagwarantowanie bezpieczeń-
stwa przed włamaniem i zdrowe wietrzenie nie 
stanowią już problemu. Bezpieczna mikrowen-
tylacja TITAN vent secure zapewnia bowiem 
poziom ochrony antywłamaniowej w klasie 
RC3, a przy rozszczelnieniu RC2. Rozwiązanie 
chroni przed włamaniami, przeciągami i zaci-
nającym deszczem, zapewniając jednocześnie 
dopływ świeżego powietrza nawet wtedy, gdy 
nie ma nas w domu.
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Systemy do drzwi: drzwi przesuwne
Bezgranicznie bezpieczne.
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Bezpieczne 
systemy przesuwne.

Drzwi tarasowe często są osłonięte żywopłotem lub ogrodze-
niem, stwarzając idealne warunki dla włamywaczy. Nie ozna-
cza to jednak, że musimy rezygnować z takiego sposobu 
aranżacji przydomowej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej jakości okuć zabezpieczających, elementy 
przesuwne o szerokości otwarcia do 12 metrów, są w stanie 
zapewnić wysoki stopień ochrony. W przypadku zastosowania 
dużych konstrukcji przesuwnych, Policja zaleca stosowanie 
okuć antywłamaniowych z klasą odporności od RC2.

Solidne elementy ryglujące. 
Okucia do drzwi przesuwnych PORTAL od SIEGENIA, zapew-
niają bardzo wysoki stopień podstawowej ochrony antywła- 
maniowej. Dwa bolce ryglujące 1  dopasowane do odpowied-
nich zaczepów umieszczonych na skrzydle od strony klamki, 
zapewniają szczelne zamknięcie uniemożliwiając złodziejom 
manipulacje przy szczelinie pomiędzy skrzydłem a ramą.  
W zależności od systemu, drzwi przesuwne mogą być doz-
brojone do klasy RC2, za pomocą dwóch dodatkowych rygli, 
klamki zamykanej na klucz i niewidocznego zabezpieczenia 
przewierceniowego w zasuwnicy. Nie ma to wpływu na kom-
fort obsługi drzwi przesuwnych.
Alternatywną możliwością jest zastosowanie zasuwnicy 
wyposażonej w dwa haki 2   z funkcją blokowania. W pozycji 
zamkniętej, haki wykonane z wysokiej jakości stali, wsuwają 
się w ramę i pozostają na swoim miejscu, nawet w przy-
padku próby przesunięcia ich za pomocą narzędzi. Skrzydło 
jest mocno dociśnięte do uszczelek, co zapewnia optymalną 
szczelność i wysoki stopień bezpieczeństwa. Po otwarciu, haki 
chowają się w ramie skrzydła, umożliwiając wygodne przejście 
bez przeszkód.

Zabezpieczenie drewnianych drzwi przesuwnych przed 
wyważeniem.
Najczęściej okna wyważane są od strony klamki. Czasami, 
gdy opór jest zbyt duży, włamywacz próbuje włamania od 
przeciwnej strony. Często - zwłaszcza w przypadku profili 
drewnianych - występuje tam niebezpieczna szczelina,  
w którą można włożyć łom lub śrubokręt. SIEGENIA ma na 
to skuteczne rozwiązanie: na szynie uszczelniającej 3  na 
skrzydle czynnym, znajdują się trzy stabilne dociski hakowe  
 4  z aluminium, które po zamknięciu wsuwają się jeden  

w drugi, a nawet w razie próby włamania wzajemnie się 
zazębiają. 

S K R Z Y D Ł O C Z Y N N E S K R Z Y D Ł O B I E R N E
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Systemy do drzwi: drzwi wejściowe
Inteligentne drzwi z wysoką ochroną antywłamaniową.
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Kompleksowe  
zabezpieczenie drzwi.

Analizując statystyki policyjne, łatwo dojść do wniosku, że 
drugą z kolei drogą wiodącą włamywaczy do cudzych dóbr, 
są drzwi. Policja zaleca więc, aby drzwi wejściowe spełniały 
wymogi ochrony antywłamaniowej, co najmniej klasy RC2. 
Drzwi powinny zostać zbadane pod kątem zastosowanych 
zabezpieczeń, a cała ich konstrukcja — włączając w to skrzy-
dło, ościeżnicę oraz ramę — nie powinny wykazywać słabych 
punktów. SIEGENIA pod marką KFV, oferuje inteligentne  
i efektywne systemy ryglowania, zapewniające odpowiednią 
ochronę mechaniczną.

Wielopunktowe zabezpieczenie.
Zasuwnica wielopunktowa KFV jest systemem złożonym  
z doskonale dopasowanych do siebie elementów. Przy 
zamykaniu drzwi, oprócz rygli zabezpieczających w zamku 
głównym, ze skrzydła drzwiowego wysuwają się dwa stalowe 
haki i dwa bolce. Wchodzą one w stalowe blachy zaczepowe, 
co zapewnia wysoki stopień ochrony przed podważeniem na 
całej wysokości drzwi.

1  Zamek główny zapewnia podstawowe zaryglowanie po 
przekręceniu w nim klucza

2  Bolce zapewniają maksymalnie szczelne zamknięcie 
drzwi — przy minimalnej szczelinie

3  Stalowe haki utrudniają przemieszczenie skrzydła drzwi 
względem ramy

4  Stalowe blachy zaczepowe, zapewniają stabilne połą-
czenie z ramą drzwiową

Automatyczne zabezpieczenie.
Jeżeli zdarzy się nam przez nieuwagę zapomnieć o przekręce-
niu klucza w zamku, automatyczny system wielopunktowego 
ryglowania KFV zrobi to za nas. Wystarczy, że wsuniemy 
klucz w drzwi, a te zaryglują się samoczynnie. W przypadku 
włamania, zachowana jest ważność ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo za naciśnięciem przycisku. 
Elektroniczna zasuwnica wielopunktowa GENIUS 5  otwiera 
przed Państwem zupełnie nowe możliwości. Drzwi z GENIUS-
-em można odryglować szybko i wygodnie za pomocą pilota, 
telefonu komórkowego lub skanera odcisków palców, a połą-
czeniu z napędem drzwi rozwiernych również automatycznie 
otworzyć.

Możliwości sterowania:

G E N I U S - N A P Ę D

Przy użyciu technologii  
Bluetooth, smatfonu i apli-
kacji  KFVkeyless

Za pomocą technologii 
biometrycznej: Państwa 
odcisku palca i skanera 
odcisków KFV
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Dozbrajanie
Wyższe bezpieczeństwo z rozwiązaniami na miarę.
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Dodatkowe elementy  
zabezpieczające.

Plan bezpieczeństwa.
Wymiana istniejących okien nie zawsze 
jest możliwa. Możliwe jest za to zwięk-
szenie ochrony antywłamaniowej, jaką 
zapewniają nasze okna lub drzwi balko-
nowe. Dzięki ukrytym, mechanicznym 
elementom zabezpieczającym SIEGENIA 
można z łatwością podnieść stopień 
bezpieczeństwa w typowych oknach lub 
drzwiach bez zmiany ich wyglądu. Nie 
ma tutaj znaczenia, czy zastosowane 
zostały profile drewniane czy PCV.

Wyższe bezpieczeństwo dzięki  
dopasowanym rozwiązaniom.
Najistotniejszym elementem okuć anty-
włamaniowych SIEGENIA jest grzybek 
obrotowy połączony z antywłamanio-
wym zaczepem. W przypadku podno-
szenia klasy zabezpieczeń, standardowe 
elementy okuć zastępowane są ele-
mentami o potwierdzonej skuteczno-

ści antywłamaniowej. Nie ma w takim 
przypadku znaczenia jakiej marki okucia 
były zastosowane pierwotnie. Ważne 
jest, aby późniejszy montaż okuć został 
dostosowany do efektu jaki chcemy 
uzyskać i przeprowadzony w fachowy 
sposób. Ekspert powinien ocenić, czy 
późniejszy montaż jest w ogóle możliwy 
i czy ma sens pod względem ekonomicz-
nym. Ustali również słabe punkty i po- 
radzi jak w sposób, optymalny i fachowy, 
wykonać montaż okuć zabezpieczają-
cych.

SIEGENIA zapewni odpowiednie okucia 
do zabezpieczenia Państwa okien i drzwi. 
Bogaty program indywidualnie dopaso-
wanych elementów przystosowanych 
do późniejszego montażu to wyższe 
bezpieczeństwo i komfort. Dzięki temu 
nieproszeni goście nie będą mieli wstępu 
do Państwa domu. 

O K N A B E Z O K U C I A  
A N T Y W Ł A M A N I O W E G O

O K N O Z O K U C I E M  
A N T Y W Ł A M A N I O W Y M
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Kontrola bezpieczeństwa.

Okna, drzwi balkonowe, drzwi przesuwne tak nie
Czy na parterze i pierwszym piętrze okna posiadają okucia  
o klasie ochrony antywłamaniowej RC2?  
Czy przy wychodzeniu z domu są one zamykane i ryglowane?  
Czy mają one zamykane klamki i przeszklenie antywyważeniowe?  
Czy rolety są wystarczająco zabezpieczone przed podniesieniem  
/ wyrwaniem?  
Czy okna dachowe również posiadają zabezpieczenie?  
Czy okna piwniczne /świetliki posiadają kraty?  

Drzwi wejściowe, piwniczne i dodatkowe
Czy drzwi wejściowe posiadają zasuwnicę wielopunktową  
oraz antywłamaniowe wkładki bębenkowe?  
Czy posiadają je również drzwi do piwnicy / boczne?  
Czy drzwi są zamykane przy opuszczaniu domu co najmniej  
na dwa razy?  

Instalacja alarmowa
Czy alarm uruchomi się zanim sprawca wejdzie do domu?  
Czy istnieje możliwość samodzielnego wywołania alarmu przez  
naciśnięcie przycisku alarmującego?  

Tereny zewnętrzne, ogród, sąsiedzi
Czy pomagam nieproszonym gościom we włamaniu pozostawiając  
na wierzchu drabiny, pojemniki na odpady, meble ogrodowe itp.?  
Czy teren wokół domu jest w odpowiedni sposób oświetlony?  
Czy moi sąsiedzi również zwracają uwagę na mój dom  
i informują mnie, gdy zauważą coś podejrzanego lub w razie  
mojej nieobecności informują policję?  

Czy zastanawialiście się Państwo jakie 
słabe punkty ma Państwa dom lub 
mieszkanie? Zapraszamy do przepro-
wadzenia kontroli bezpieczeństwa: 
sprawdzenia okien i drzwi pod kątem 
ochrony antywłamaniowej i zanalizo-
wania stopnia zabezpieczenia swojego 
domu lub mieszkania. 

Kto chce zapewnić w swoim domu / 
mieszkaniu skuteczną ochronę przed 
włamaniem, musi znać słabe punkty 
systemu zabezpieczeń.

W celu wykonania precyzyjnej analizy zalecamy skontak-
towanie się z wykwalifikowanym specjalistą lub lokalną 
jednostką policji.
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Dane teleadresowe naszych oddziałów  

na całym świecie znajdziecie Państwo na  

www.siegenia.com 

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +31 85 4861080

Białoruś  Telefon: +375 17 2573988

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Indie  Telefon: +91  124 4342302

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +38 044 4054969

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com
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