
Løber toilettet? 

skift til nyt!
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Et gammelt toilet bruger op  
til 12 liter vand på et skyl. 
Nye toiletter skyller med 

3 el. 6 liter pr. gang.

Ifø Cera Toilet
3-6 liter skyl

inkl. sæde og montage.

fra 3.695,- 
inkl. moms

4619 2330

info@persvvs.dk · persvvs.dk

Bemærk at vi er flyttet til ny adresse fra 1. januar 2021

Vores showroom er åbent lørdage kl. 10.00-13.00
Øvrige tidspunkter efter aftale

Hos os får du personlig
betjening fra start til slut

 
email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk

       DANSK
KØKKENRENOVERING
Solrødvej 6C, Snoldelev, 4621 Gadstrup • Tlf. 40 41 35 36

Få et gratis og uforpligtende tilbud. Vi dækker hele Sjælland

NYE LÅGER TIL 
KØKKEN, BAD & GARDEROBE

EFTER MÅL

Kr. 8.125,-

Priseksempel:
10 låger
  5 skuffefronter
15 greb
20 indv. hængsler soft
Montering • moms • 
garanti og levering

Micro laminat låger

Affaldssystem m/2 spande
Sidemonteret højre eller venstre
NorMalpriS  598,00 
SpeCrabaT  100,00
DIN PRIS  498,00

Lille bio-spand med låg Kr. 100,00

Selvom tiden med corona har 
budt på færre indbrud end 
tidligere, opfordrer  glarme-
stre alligevel til at sikre sit 
hjem mod indbrud. Det hjæl-
per boligejere, når indbruds-
tyvene også vender tilbage ’til 
arbejdet’.

Vinduer er et af tyvenes 
foretrukne steder til at komme 
ind og få fat i f.eks. dyre mær-
kevarer og arvestykker. Ind-
brud sker især, når man ikke er 
hjemme, og derfor ventes de 
igen at sige, når folk nu atter 
er væk på arbejde.

- Vinduerne kan være det 
svage punkt, der let bliver en 
adgangsvej for tyven. Så det 
kan betale sig at tage en fag-
mand med på råd. For der fin-
des faktisk en del løsninger, 
der kan gøre det så svært for 
tyven, at man slipper for ind-
brud, forklarer sekretariatsle-
der i Glarmesterlauget, Poul 
Henrik Madelung.

Glarmester kan  
stoppe tyven
Når tyvene kom mer ind gen-
nem vinduerne, vipper de ofte 
glaslisterne af og piller ruden 
ud, fordi den metode er hur-
tig og ikke larmer. Men det 
kan sagtens stoppes eller for-
sinkes af din glarmester – og 
det behøver ikke være en dyr 
omgang.

- Fastgør man ruderne med 

speciallim eller dobbeltklæ-
bende bånd, eller monterer 
man glaslisterne med envejs-
skruer eller andet, der kun kan 
afmonteres med specialværk-
tøj, sikrer man sig bedre, så 
tyven dropper sit forehavende. 

-  Stærkere beslag end stan-

dardhasper og vridere kan 
også være med til at holde 
tyven ude. Glarmesteren ken-
der alle mulighederne og kan 
finde præcis den løsning, der 
passer bedst til den enkeltes 
hjem og pengepung, fortæller 
Poul Henrik Madelung.

Stærkere glas
Men ikke kun beslag og spe-
ciallim er med til at holde tyve-
ne ude. Selve ruderne kan også 
hjælpe, hvis man investerer 
i en stærk glastype, når man 
udskifter sine vinduer.

- Vælger man at montere 
en stærk glastype, hvor ruden 
er lamineret med flere lag glas 
og en speciel folie, får tyven 
sin sag for, hvis han prøver at 
smadre ruden. 

-  De stærke glastyper er så 
modstandsdygtige og seje, at 
der skal mange forsøg og lang 
tid til, før for eksempel en økse 

kan slås gennem glasset. Der-
udover smadres glasset ikke, 
men bliver siddende i vindues-
rammen. Og så er tyven på vej 
videre uden at være kommet 
ind i hjemmet, siger Poul Hen-
rik Madelung.

Sikre vinduer hjælper 
til mod indbrud
Gode råd fra glarmestre efter indbruds-tyvenes corona-pause

Poul Henrik Madelung fra Glar-
mesterlauget giver gode råd om 
bedre sikring af vinduerne.

 Glarmeterlauget
 � Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og bran-
cheforening for de danske glarmestre.

 �  Glarmesterlaugets omkring 200 medlemmer er fordelt 
over hele landet og spænder fra store enterprise-virk-
somheder til små enkeltmands-virksomheder.

 �  Medlemmernes forretningsspecialer spænder vidt, lige 
fra autoruder, forsatsvinduer, indbrudssikring, altaner, 
døre og indgangspartier, ovenlys, orangerier og drivhu-
se, badeværelser, dekoreret glas, indramninger til male-
rier og fotos samt interiørløsninger af forskellig art.

 �  Glarmesterlaugets Garantiordning dækker op til kr. 
200.000. Se mere på www.glasmedgaranti.dk.
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