Barnsäker installation för

SOLSKYDD

Säkra och enkla produkter
Alla vet vi hur små barn fungerar. Är det något som
hänger löst eller ser tillräckligt förbjudet och spännande ut så vill de gärna undersöka detta. Detta
gör att persienner och plisségardiner med mera kan
förvandlas till en direkt fara för de små barnen. På
Elitfönster prioriterar vi alltid barnsäkerheten högt.
Elitfönster uppfyller krav i våra svenska byggregler
på att invändiga solskydd ska utformas enligt den
europeiska standarden EN 13120. Detta ligger helt
i linje med Elitfönsters strävan att skapa innovativa,
enkla och säkra produkter.
Fast monterade gardinbeslag, persienner eller
liknande skall utföras och monteras enligt Boverkets Byggregler, detta innebär att inga lösa linor får
förekomma under 1,5 m från golvet och att linor ska
vara delbara.

RISKER
Olika typer av invändigt solskydd såsom persienner, rullgardiner, plisségardiner,
och lamellgardiner kan innebära en
kvävningsrisk för barn
om dess snören är
lättåtkomliga. Risken är
själva dragsnöret eller
kedjan som används för
att hissa upp och ner
det invändiga solskyddet. Om snöret hänger
ned kan det orsaka kvävning om barnet får in
halsen i en ögla eller om barnet självt lindar
snöret runt sin hals.

OLYCKOR
Tillbud och allvarliga olyckor med linförsedda invändiga solskydd har inträffat runt om i Europa där små
barn varit inblandade, tyvärr och tragiskt nog har en
del olyckor inneburit att barn skadats allvarligt.
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ATT TÄNKA PÅ SOM BESTÄLLARE/MONTÖR
KÖPARE AV INVÄNDIGA SOLSKYDD

EU har uppmärksammat detta och skärper kraven på
att lin- och kedjeförsedda invändiga solskydd skall
vara barnsäkra.
Elitfönsters solskyddsprodukter levereras alltid med
säkerhetsanordningar anpassade för de olika produkterna
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Kommer små barn att vistas där mitt invändiga
solskydd skall installeras?
Är du osäker chansa inte - köp barnsäkert!
Ta inte bort säkerhetsanordningar från
installerade produkter.
Se till att linorna är utom räckhåll för små barn,
använd t ex linuppsamlare.
Flytta bort sängar och andra möbler från linor
till solskydd och andra gardiner.
Var noga med att följa produktens monteringsanvisning för att säkerställa barnsäkerheten.
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