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Sikring af din bolig 

– husets bygningsdele

Her finder du Nabohjælps guide til sikring af din bolig. Vores boliger er meget forskellige, 
så betragt guiden som inspiration frem for en facitliste. Begynd med bagsiden af huset el-
ler der, hvor tyven kan stå skjult. Det er ofte der, tyven vælger at bryde ind. 

Vinduer
Stærke vindueskarme og låse på vinduer er ikke en garanti mod indbrud, men kan 
afholde tyven fra at begå indbruddet. Og selv gamle vinduer kan som regel gøres 
mere indbrudshæmmende for relativt få penge.

FASTGØRELSESPUNKTER
TIL MUREN

KARM

RAMME

GLASLISTE
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Karm 
Er vindueskarmene fastgjort med mindst to skruer på 
hver af de lodrette sider?

Hvor stort er mellemrummet mellem ramme og karm? 
Hvis det er stort er det let for en tyv at stikke sit koben 
ind imellem og vride ramme og karm fra hinanden.

Sæt derfor en fladjernsliste, træliste eller en speciel 
sikringsliste fast på vinduets ramme. Listen skal gå 
ned over mellemrummet. Dette kan også bruges på 
terrassedøren. 
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GLASLISTE

Glaslister
Er der udvendige glaslister på vinduer-
ne? Så tjek om de er rådne eller lette at 
fjerne med et koben.

Mange glaslister kan fjernes med fingre-
ne, fordi de kun sidder med små stifter. 
Når glaslisterne er fjernet, er rudens 
kanter nemme at få fat i. Så kan tyven 
nemt og lydløst fjerne hele ruden. 

Afmonter glaslisterne, lim ruden fast 
med monteringslim og lim og skru dem 
fast igen vha. envejsskruer eller små torx 
10/15 skruer. Det vigtigste er, at de ikke 
lige kan skrues ud med en almindelig li-
gekærvet skruetrækker. Er ruden tilmed 
limet, så er det rigtig svært for tyven. 

Alternativt kan du også montere beslag 
med énvejskruer.

Korrekt montering

Vinduerne skal monteres korrekt, dvs med 
opklodsning ved karmskruerne og efter fabri-
kantens anvisninger.

Hængsler
Hvis du har hængsler, der sidder udvendigt, 
bør du montere sikringsnokker. Med sikrings-
nokker bliver det sværere for tyven at tage 
døre og vinduer af, selvom de evt. skulle 
have savet de udvendige hængsler af.

GLASLISTE

BESLAG MED
ENVEJSSKRUER
TIL FASTGØRELSE
AF GLASLISTER
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Beslag og låse
Du kan købe ekstra beslag eller låse til vinduerne. Det gør 
det sværere for tyven at brække vinduet op. De afbildede 
beslag kan også bruges på terassedøre.

SOLID
DØRPLADE

FASTGJORT
KARM

SLUTBLIK

LÅSEKASSE

HÆNGSEL

NOKKER

LANGSKILT

VRIDER

FASTGJORT
KARM

Døre
Hængsler
Hvis dørhængslerne sidder udvendigt, kan du købe og monte-
re sikringsnokker.
Sikringsnokker placeres i karmens hængselside og har et ind-
greb i dørens bagkant. Det gør det sværere for tyven at tage 
døren af, selvom han evt. skulle have savet hængslerne af.
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Karmen
Slutblikket er den del af låsen, som sidder i karmen. 
Få standardslutblikket udskiftet til et sikkerhedsslut-
blik. Et standardslutblik er tit den svageste del af lå-
sen, men med et sikkerhedsslutblik, kan døren mod-
stå langt større pres (fx ved spark). Sørg for at 
slutblikket fastgøres med to ekstra skråtstillede skruer.

Dørkarmen bør desuden være fastgjort med mindst 
tre skruer i hver side. 

Vejen ud af huset er ligeså vigtig for tyven, 
som vejen ind i huset. Det stresser fx tyven, 
hvis han skal kravle ud af et vindue med sine 
koster. Jo mere stress, jo kortere tid i huset. 

Yderdøre
Få monteret en lås med dobbelt indstik. Det styrker døren og fjer-
ner tyvens muligheder for at benytte den som flugtvej. Du kan be-
holde den indvendige vrider på den nederste lås. De to låse skal 
placeres med 40 cm mellemrum. 

Terassedøre
Montering af kodelås eller lås med nøgleindstik er en rigtig god 
idé. Sørg for at lade nøglen sidde i, når du er hjemme. Det er vig-
tigt, at du kan komme ud i tilfælde af brand.

Nøgler
Skift låsene, hvis der er tegn på slid eller du flytter ind i en ældre 
bolig. Vær også opmærksom på, om du har nøgler som er kopie-
ringssikrede. Det vil sige, at du i forbindelse med købet modtager 
et kort med en personlig kode, som du skal oplyses, hvis du skal 
lave ekstra nøgler. Yderdøre kan også monteres med elektroniske 
kodelåse. Så skal du ikke være bekymret for kopierede nøgler. 
 
Sidst men ikke mindst er det en fordel, at overveje, hvor sikkert dit 
nøglesystem skal være. Sikkerheden afgøres af antallet af stifter. 
Jo flere stifter, jo bedre nøgle og jo sværere er det at bryde låsen 
op.

INDVENDIG VRIDER

LÅS MED DOBBELT INDSTIK
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SIKKER


