
ABUS - dobrý pocit bezpečí

FKS 208
Systém pro dodatečné zabezpečení 

zavřeného okna nebo okna 
otevřeného na ventilaci. 

FKS 208 - osvědčený - bezpečný  výrobek
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Jednou klikou se 
zajistí současně 
čtyři místa!

U oken a dveří s výškou nad 1,5 m a/nebo 
šířkou větší než 1 m doporučujeme 
zabezpečení ve čtyřech místech.  

Vždy vhodné řešení. 

Zámek FKS 208 je vhodný pro použití na okna, balkonové dveře nebo terasové 
dveře, které se otevírají dovnitř. Instalace je možná na plastová i dřevěná okna 
běžně dostupná na našem trhu. Díky variabilitě celého systému FKS 208 lze 
zabezpečit také okna/dveře nestandardních rozměrů. FKS 208 splní vaše 
požadavky.      

Technika:

Hlavní funkcí zámku je ochrana majetku. 
Ochrana proti vloupání a nežádoucím návštěvníkům. 
Zámek FKS 208 je certifikován německým zkušebním institutem VdS.  

Značkou VdS mohou být  označeny výhradně výrobky, které nabízejí zákazníkům 
nejvyšší bezpečnost. Při výrobě je kladen důraz na kvalitu a zpracování. 
Zámek FKS 208 je první takto označený výrobek, který byl certifikován pro 
zabezpečení oken nebo dveří otevřených na ventilaci.

Dodatečné zabezpečení zámkem ABUS  FKS 208 je doporučováno  policií 
a pojišťovnami.  

FKS 208

FKS 208

Osvědčená bezpečnost:

pat. pend.

Jednou klikou zajistíte okno nebo 
dveře na více místech.

Zvolte si nyní vyšší bezpečnost a komfortní 
obsluhu. Odborný prodejce Vám rád pomůže při 

plánování  a realizaci zabezpečení Vašeho objektu. 

V případě, že zapomenete a necháte okno nebo 
terasové dveře otevřeny na ventilaci, můžete se 
díky zámku ABUS FKS 208  cítit stále bezpečně! 

Váš odborný prodejce

Technické a barevné změny vyhrazeny. 
Za omyly a tiskové chyby nenese výrobce ani dovozce žádnou odpovědnost. 

www.abus.cz



Co je FKS 208? Proč FKS 208? Funkční design:

Co přináší ta nejlepší zabezpečení, když je nemůžete používat?  Proto jsme při 
vývoji systému FKS 208 kladli největší důraz na komfortní ovládání a nejvyšší 
bezpečnost. Pro vás to znamená, že jedním otočením klikou zavřete okno a 
zároveň zajistíte FKS 208 ve všech bodech!

FKS 208 je vyroben tak, aby jeho design nenarušoval vzhled okna ani celého 
interieru.   

Více než ochrana proti vloupání:

Okenním zabezpečovacím systémem ABUS FKS 208 nově definujeme 
zabezpečení pro okna a balkonové dveře. Jestliže bylo dosud možné dodatečně 
zabezpečit pouze uzavřené okno tak nyní díky FKS 208 můžeme zajistit jak 
okno uzavřené tak okno otevřené na ventilaci. Díky vícebodovému jištění je 
okno bezpečně zajištěno i když je  otevřeno na ventilaci. Díky FKS 208 
získáte větší pocit bezpečí. 

Běžné plastové okno nebo balkonové dveře bez dodatečného zabezpečení   se 
dají jednoduše vypáčit velkým šroubovákem nebo jiným ručním nářadím. 
Běžné okno bez dodatečného zabezpečení je otevřeno do 10 vteřin.
FKS 208 efektivně čelí těmto metodám vloupání.     

FKS 208 je osvědčený výrobek, který nemusí být samostatně ovládán. Okno 
se pomocí FKS 208 zajišťuje automaticky při zavírání okna nebo otevírání okna 
na ventilaci. Klika FKS 208 současně ovládá vnitřní kování okna a okno se 
otevírá a zavírá běžným způsobem.   

FKS 208 - osvědčený - bezpečný výrobek

FKS 208 oceníte nejvíce například v létě při práci na zahradě, při krátkém 
spánku po obědě, nebo jednoduše při nočním spánku. Díky bezpečnostní 
funkci FKS 208 můžete nechat okno otevřeno na ventilaci a klidně odpočívat 
nebo se věnovat svým oblíbeným činnostem. ABUS FKS 208 se stará o dobrý 
pocit bezpečí.   


