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SecuForte® –
Kolay, Farklı, Daha Güvenli.
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SecuForte® – Kolay, Farklı, Daha Güvenli.

HOPPE inovasyonu

HOPPE, SecuForte® ile yepyeni bir hırsızlık önleme standartı sunuyor. Kolun 
kapalı veya açık konumlarında, kol ile rozet gövdesinin birbirinden ayrılma-
sı sonucu kol kendisini otomatik olarak kilitler ve bu eşsiz koruma konsepti 
sayesinde pencerenin dışarıdan izinsiz şekilde açılmasına karşı etkin bir gü-
venlik sağlar. 

SecuForte® gerek patent gerekse marka olarak tescillidir.

Kolay, Farklı, daha Güvenli.
SecuForte® özellikli pencere kolları hırsızlara hiç bir şekilde geçit vermez: 
Kol açık veya kapalı konumda rozet gövdesinden ayrılmış durumda oldu-
ğu sürece pencerenin dışarıdan açılmasını neredeyse imkansız hale getirir. 
SecuForte® özelliği pencere mekanizmasının dışarıdan hareket ettirilmesini 
ve camı veya çerçeveyi delerek pencere kolunu döndürmek gibi hırsızlık yön-
temlerini etkili bir şekilde önler.   

Avantajları
• Cam delme, çerçeveyi delme veya mekanizmayı dışarıdan hareket 

ettirme gibi hırsızlık yöntemlerine karşı koruma
• Kapalı (0°) veya vasistas konumunda (180°) otomatik kilitleme fonk-

siyonu
• RAL standartları sertifikası
• VarioFit®, yaylı pim özelliği 
• Anahtar ile kilitlenebilir model alternatifleri

Hamburg serisi Toulon serisi
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Yeni koruma prensibi = yeni pencere kolu mekanizması
SecuForte® özellikli kollar diğerlerinden çok farklı olmasına rağmen, kullanımı 
son derece kolaydır: Pencerenin açılması için öncelikle kol rozete doğru bas-
tırılır 1 . Böylece kolun kilidi açılır ve kol her zamanki gibi hareket ettirilebilir 2 . 

Pencere kapatıldığında veya vasistas konumuna getirildiğinde otomatik ola-
rak kilitlenir ve kolu ancak yeniden bastırarak hareket ettirebilirsiniz.

“Önce bastırma – sonra döndürme” ile sağlanan koruma prensibi aslında 
uzun süredir yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu prensip, örneğin tehlikeli 
içerikleri olan şişelerin (ilaçlar, asitler, temizlik maddeleri vb.) emniyetli 
şekilde kapatılması ve çocukların bu şişeleri kendi başlarına açarak 
şişenin içindekiler nedeniyle tehlike yaşamalarının önlenmesi amacıyla 
kullanılmaktadır.

Pencerelerinizde daha fazla güvenlik – SecuForte® 
çalışma prensibi
SecuForte® özellikli pencere kolları açık veya kapalı konumday-
ken rozetten ayrılır ve kilitlenir, yani kol ile kol pimi arasındaki 
bağlantı kesilir. Camı veya çerçeveyi delerek kolu dışarıdan 
çevirerek içeri girmeye çalışacak bir hırsız, kola yüksek kuvvet 
uygulayarak kolun kendisini döndürebilse bile kol pimini hareket 
ettiremeyecetir.

Sonuç: Kol pimi hareket etmediğinden pencere açılamaz ve 
hırsızlık girişimi başarısız olur.
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Önce bastırın-sonra döndürün: 
Kol rozete doğru bastırıldığında, yay 1  sı-
kışır ve kavrama elemanı 2  kol ile kol pimi 
arasındaki bağlantıyı (ve dolayısıyla kol 
fonksiyonunu) tekrar oluşturarak kol kilidi-
nin açılmasını sağlar ve kol alışılageldiği gibi 
döndürülebilir.
Açık konumda (90°) kol açık kalmaya de-
vam eder ve tekrar döndürebilmek için kola 
yeniden basmak gerekmez.

Otomatik kol kilidi: 
0° ve 180° konumunda kolun içindeki yay 
sistemi 1  gevşer ve bir kavrama elema-
nını 2  rozet içindeki karşı parçadan ayırır. 
Kol fonksiyonu, yani kol ile kol pimi ara-
sındaki bağlantı devre dışı bırakılır. Aynı 
zamanda kavrama elemanı 2  rozetin alt 
kısmında bulunan çelik kavrama elemanı-
nın dişlerinin birbirine geçmesi sayesinde  
3  kolu kilitler.

1

kilitli

kilit açık
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