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די שנה מגיעים כ-80,000 ילדים לחדרי המיון 
כתוצאה מנפילות וכ-10,000 מתוכם נזקקים 
מהמקרים  בחלק  ארוך.  ומעקב  לאשפוז 
הפציעות גורמות לנזקים בלתי הפיכים, כגון 

פגיעות מוח, צוואר ועמוד שדרה.

מי בסכנה?
נפילה מגובה מטר וחצי ומעלה עלולה לגרום להיפגעות 
היא  המובהקת  הסיכון  ילדים, כשקבוצת  אצל  חמורה 
ילדים עד גיל 5. ילדים בגיל זה מתאפיינים בסקרנות רבה, 
חשיבה מאגית )למשל: “אני יכול לעוף כמו סופרמן”(, 
תחושת סכנה מופחתת ואימפולסיביות. בנוסף, ראשם 
לשאר  יחסית  וכבד  גדול  קטנים  וילדים  פעוטות  של 
גופם, כך שילד שמנסה להציץ מבעד לחלון עלול לאבד 
הוא  ראשו  כאשר  וליפול,  המשקל  שיווי  את  בקלות 

האיבר שנפגע ראשון.
פתח  להשאיר  ולא  חלון  כל  למגן  מאוד  חשוב  לכן, 

לנפילה!

הפטנט שמציל חיים
פיתחו  נפשות  ולהציל  במדינה  אסונות  למנוע  כדי 
המומחים של חברת “I LOCK”, בבעלות יצחק מויאל, 
נפילת  בטיחות שמונע  מנגנון   -  ”I LOCK-STOP“ את 
בינלאומית,  ילדים מגובה. הפטנט, שזוכה להתעניינות 
היותר.  לכל  ס”מ  ל-10  עד  חלון  פתיחת  את  מגביל 
290 מ”מ מפלדה,  2.5 מ”מ, אורך  מדובר בכבל בקוטר 
שמתחבר לבורג קיים  במסגרת החלון. הכבל מתחבר 
הותקנה  המערכת  וחדשים.  ישנים  קיימים,  לחלונות 
ציבור רבים, בתי ספר, בתי חולים  בהצלחה במוסדות 

ובניינים גבוהים ברחבי הארץ.

סורגי  לעומת  חלון,  פתיחת  מגביל  מערכת  יתרונות 
ברזל:

עשוי מפלדה חזקה עם ציפוי נגד קורוזיה.	 
מיוצר במפעלים בפיקוח תו תקן  ישראלי.	 
ניתן להעברה מחלון לחלון, או ממבנה למבנה. 	 
טיפול 	  לצורך  עבודה,  כלי  ללא  פתיחה  אפשרות 

בחלון או בשעת שריפה.
שומר על חזית המבנה מבחוץ ומבפנים. 	 
התקנה עצמית פשוטה וקלה, ללא צורך בקדיחה.	 
יותר זול מסורגים ב-95% חיסכון של אלפי שקלים.	 

אספקה והתקנה:
זמן אספקה לפי הצורך.

או  החברה,  של  מתקינים  ידי  על  מתבצעת  ההתקנה 
באופן עצמאי על ידי הדרכה ועלון הסבר, כולל סרטון 

הדרכה מקצועי.
שימוש  ללא  הלקוח  ידי  על  המיגון  מערכת  התקנת 

בטכנאי יתנו ללקוח עצמאות וחסכון כספי לאורך זמן.

אז כשזה מגיע לבריאות של הילדים שלכם – אל תקחו 
 ”I LOCK“ סיכון מיותר. התקשרו עוד היום לחברת
 ”I LOCK-STOP“ הבינלאומי  הפטנט  את  והזמינו 

שהציל אלפי ילדים.

האחרונות  בשנים  מדווחת  ישראל  שטרת 
בפריצה  אחוזים  עשרות  של  עלייה  על 
לבתים. הגנבים נעשים מתוחכמים ונועזים 
למומחים  זקוקים  אתם  מפניהם  להתגונן  וכדי  יותר, 

הטובים ביותר.
 ”I LOCK“ של חברת ”I lock Block“ הפטנט הבינלאומי
מסייע לכם לנעול בצורה הרמטית את הבית ולהרחיק 
 1989 בשנת  החברה, שהוקמה  הגנבים מהמקום.  את 
בענף  דרך  לפורצת  נחשבת  מויאל,  יצחק  ידי  על 
רב  ניסיון  החברה  צברה  השנים  במהלך  האלומיניום. 
בתחום ופיתחה פתרונות שונים לצורכי בטיחות ומיגון 
לבית ולנעילת חלונות הזזה בפרט, שהיוו לא פעם עקב 

אכילס בתחום.

המנגנון המשולב שמונע פריצה
הפיתוח האחרון של מומחי “I LOCK”, שנחשב למילה 
הזזה  חלונות  לנעילת  מנגנון  הוא  בתחום,  האחרונה 
שמונע פריצה ומסייע לכם לשמור על האנשים והרכוש 

בבית ובמפעל. 
מערכות הנעילה של החברה נגד פריצה תוכננו בקפידה 
באופן  מיוצרות  והן  שנצבר  בניסיון הרב  שימוש  תוך 
מיוחד במפעל תוך שימת דגש על איכות ואריכות ימים 

של המנגנון החכם.

איך זה עובד?
 ”I lock Block“ נעילה  של מנגנון  בשילוב  מדובר 
עם ציפוי מגן ביטחון לזכוכית שמגן על הזכוכית מפני 
לתוך  מוכנסים  במיוחד  מסיביים  עוגן  ברגי  חדירה. 
מסילת נעילה שמשתלבת בפרופיל של מסגרת חלון 

או דלת הזזה. בנוסף, מותקן בחלקו העליון של המשקוף 
ניעור  ומניעת  הכנף  הרמת  את  שמונע  חלונות,  כולא 
החלון או הדלת. לאחר ההתקנה האטימה של החלון  
הביטחון  שמרכיב  רק  לפניה,  שהייתה  כפי  נשמרת 

במערכת גדל בעשרות מונים.

פעולה קצרה ופשוטה
על  עונות  פריצה  נגד  החברה  של  הנעילה  מערכות 
ביותר  הטוב  את המענה  ללקוח  להעניק  הצורך 
ולעסק. כל זאת, בלי לסרבל את ההפעלה  למשפחה 
מהבית  להימלט  צורך  נוצר  כאשר  כך,  המנגנון.  של 
כל  אין   – אחר  מסוג  מצוקה  או  שריפה  בשל  אם   –
קושי לפתוח את המנגנון מתוך הבית ולצאת בבטחה 

ובמהירות.
המערכת קלה לתפעול וגם ילדים וקשישים מסוגלים 

להפעילה ללא כל קושי.

שמירה על עיצוב  
האחיד  במראה  שפוגעות  ביטחון  למערכות  בניגוד 
משתלב   ”I LOCK“ של  הפטנט  הבית,  של  והאלגנטי 
גורם  ולא  הדלת  או  החלון  צורת  עם  הרמונית  בצורה 

לא כל נזק.
אסור  שלכם  המשפחה  של  לביטחון  מגיע  כשזה  אז 
 ”I LOCK“ של  למומחים  עכשיו  התקשרו  להתפשר. 

והבטיחו לעצמכם וליקירכם שינה טובה ובטוחה.

חשוב לדעת: החוק במדינת 
ישראל אינו מחייב התקנת סורגים 

בחלונות בבנייני מגורים. כמו כן, אין 
חובת התקנה של אמצעים אחרים 

המונעים נפילה מחלונות

מערכות הנעילה שלנו נגד פריצה פשוטות 
להפעלה. כאשר נוצר צורך להימלט 

מהבית – אם בשל שריפה או מצוקה מסוג 
אחר – אין כל קושי  לפתוח את המנגנון 

מתוך הבית ולצאת בבטחה ובמהירות

I LOCK-STOP שומרים על הילדים מכל משמר עםI LOCK-Block  ביתי הוא מבצרי עם
יוצאים מהבית וחוששים שהילדים הקטנים יטפסו אל החלון ויפלו? 
במיוחד עבורכם פיתחה חברת “I LOCK” פטנט בינלאומי שמדי יום 

מונע אסונות ומציל נפשות

תופעת הפריצות לבתים הפכה למכת מדינה
* הפטנט הבינלאומי של חברת “I LOCK” מסייע 

לכם לנעול בצורה הרמטית את הבית ולהרחיק את 
הגנבים מהמקום * פרצה קוראת לגנב? זה הזמן 

”I LOCK“ לקרוא למומחים של מ
מ

מיוצר בישראל
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