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Når børn vokser op øges deres nysgerrighed til verdenen omkring 

dem. Normale genstande i en husholdning kan blive en potientiel fare 

for børn.

Kæder og snore fra gardiner og rullegardiner er identificeret som en 

potientel fare for små børn. Men også andre farer som ild bør ikke 

ignoreres.

De følgende sider forklarer hvorfor du kan stole på at Silent Gliss 

beskytter dem du elsker.

Beskyt det du elsker
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Europæiske standarder EN 13120, 16433 og 16434 definerer detaljeret 

hvad som skal overvejes for at gøre rullegardiner og gardiner sikre.

Ultimativt er det motoriserede systemer uden snore eller kæder, som er 

de sikreste systemer.

Imidlertid tilbyder Silent Gliss en omfattende serie af sikkerhedsløsninger 

til kæde eller snore betjente systemer. Sikkerhed for forældre.

Sikkerhedsniveauer

Silent Gliss fjernbetjening til sikker og simpel betjening. 
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Sikker

Sikkerhedanordningen er fastgjort til vinduet eller væggen og holder 

snore- og kæde-træk stramt for at reducere risikoen for et nysgerrigt 

barn sidder fast. Det medfølger til ethvert snore- eller kæde betjent 

systemer.

Mere sikker 

Den unikke Silent Gliss Børnesikring tilbyder maksimal sikkerhed. 

Den er integreret i gardinsystemet så det er ikke nødvendigt at 

fastgøre noget til væg eller vinduesramme og den udløses hvis et 

barn sidder fast. Hvert produkt er individuelt testet for total sikkerhed. 
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Silent Gliss Børnesikring gør kæde betjente systemer mere sikre for børn.

Hvor kæde samlinger med indbygget knæk og sikkerheds anordninger 

reducerer kvælningsfare til et vist niveau, er Silent Gliss Børnesikring 

meget mere avanceret. Kæden adskilles fra betjeningen lige så snart 

en vægt eller et træk på 6 kg belaster den. Skulle det ske, sættes 

børnesikringen nemt sammen med et enkelt klik.

•	Opfylder børnesikringsstandarderne EN 13120, 16433 og 16434.

•	Hver Børnesikring er individuelt testet og mærket så den kan spores.

•	 Intet behov for at bore eller fastgøre holde anordninger.

•	 Intet behov for at snurre snore eller kæder rund om klamper.

Børnesikring 
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Klik
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Hvorfor flammehæmmende stoffer?

Check det følgende link og se 

sammenligninger med almindelige 

gardiner og flammehæmmende  

Silent Gliss Tekstiler.

www.silentgliss.com/safety

Tekstiler som gardiner er de mest almindelige årsager til brand 

spredes i bygninger. På mindre end et minut kan et værelse blive en 

dødsfælde. Ved at bruge flammehæmmende stoffer undgås denne 

risiko.

Alle Silent Gliss stoffer er flammehæmmende. Se vores sortiment.

Ild kan opstå hurtigere end 
du tror
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Bemærk

De nye sikkerhedsstandarder (EN 13120, 16433, 16434) foreskriver 

at sikkerhedsanordniger skal installeres og en advarselslabel skal 

udleveres til brugeren (og påsættes systemet efter installation). Det 

bliver installatørens ansvar at dette gøres.

Nyttig information 

ADVARSEL

Små børn kan blive kvalt i løkker i træksnore, 

kæder, bånd og indvendige snore, som produktet 

betjenes med. For at undgå kvælning, og at barnet bliver viklet ind 

i snore, skal de holdes uden for små børns rækkevidde. Snore kan 

vikle sig om et barns hals. Flyt senge, vugger og andre møbler væk 

fra snore til vinduesforhæng. Bind ikke snore sammen. Sørg for, at 

snore ikke vrides rundt og danner en løkke.
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Oversigt over vores omfattende sortiment af børnesikringsprodukter.

Produktgruppe
Loop-frie Sikkerheds muligheder

Snore-fri muligheder Motoriserede Sikkerhedsanordninger Børnesikring
Gardiner Håndtræk
Rullegardiner Kugletræk
Foldegardiner
Panelgardiner Håndtræk, trækkepind, hjul
Vertikale gardiner Hjul
Persienner
Plisserede gardiner Håndtag

Vores systemer i overblik



Silent Gliss Danmark
Sankt Jørgens Gård

Sankt Jørgens Allé 5C 2 tr
1615 København K

Tel. +45 36 77 67 00 
info@silentgliss.dk SG

DK
_S

af
et

y 
Fi

rs
t_

Au
gu

st
 2

01
3

www.silentgliss.dk


