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Når barna vokser, øker også nysgjerrigheten på alt rundt dem. Derfor 

er det viktig å være klar over potensielle farer for små barn.

Kjeder og snorer på gardinsystemer er potensielle farer for små barn, 

men også andre farer som brann må det også tas hensyn til.

På de neste sidene forklarer vi hvorfor du kan stole på at Silent Gliss 

ønsker å beskytte de du er glad i.

Beskytt de du er glad i
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EU standard EN 13120, 16433 og 16434 definerer i detalj hva man 

må ta hensyn til for å gjøre gardiner og gardinsystemer mer sikre.

Det utimate er motoriserte systemer som verken har snorer eller kjeder.

Når valget står på snor- eller kjedebetjente systemer har Silent Gliss 

et bredt utvalg av sikkerhetsløsninger. Sikkerhet for foreldre.

Sikkerhetsnivåer

Silent Gliss fjernkontroller for sikker og enkel betjening.
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Sikker

Snorsikringen er fastmontert på vindusrammen eller på veggen, og 

holder endeløse snorer eller kjeder stramme, noe som reduserer 

risikoen for at små nysgjerrige barn kan vikle seg inn. Inkludert i alle 

snor- og kjedebetjente systemer. 

Mer sikker

Den unike Silent Gliss barnesikringen gir maksimal sikkerhet. Den 

er integrert i gardinsystemet, så du trenger ikke å montere den på 

veggen eller vindusrammen, i tillegg løses den ut hvis barnet vikler 

seg inn i kjedet. Hver del er testet individuelt for total sikkerhet.
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Silent Gliss barnesikring gjør ethvert kjedebetjent system mer sikkert 

for barn.

Andre kjedeskjøter med sikkerhetsanordninger reduserer kvelningsfaren 

ti et visst nivå, men Silent Gliss barnesikring er mer avansert. Kjedet 

løses ut fra betjeningsmekanismen ved en belastning på mer enn 6 kg. 

Hvis kjedet løses ut er det bare å klikke det på plass igjen.

•	Oppfyller EU standard for barnesikring EN 13120, 16433 og 16434.

•	Hver del er testet individuelt og kan spores.

•	 Ikke behov for å borre eller montere fast.

•	 Ikke nødvendig å snurre snorer og kjeder rundt haspler.

Silent Gliss barnesikring
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Klikk
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Hvorfor flammehemmede tekstiler?

Sjekk følgende link og se sammen-

ligningen mellom vanlige gardiner og 

flammehemmede Silent Gliss tekstiler.

www.silentgliss.com/safety

Tekstiler som gardiner er den mest vanlige akseleratoren ved brann i 

bygninger. Innen mindre enn ett minutt kan et soverom bli en dødlig 

felle. Ved å bruke flammehemmede tekstiler kan du unngå denne 

risikoen.

Alle Silent Gliss tekstiler er flammehemmede. Sjekk kolleksjonen.

En brann kan være raskere 
enn du tror
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Vær oppmerksom på

Ny standard om sikkerhet (EN 13120, 16433, 16434) vil kreve at 

sikkerhetsanordninger må tilbys og installeres, og varsellapp må 

følge med til brukeren (på venstre side av systemet etter montering). 

Det vil bli montørens ansvar å gjøre dette.

Nyttig informasjon 

ADVARSEL

Små barn kan bli kvalt av løkker i trekksnorer, 

kjeder, tape og indre snorer som brukes til å 

betjene produktet. For å unngå kvelning og innvikling, må snorene 

være utilgjengelig for små barn. Snorene kan vikle seg rundt barnets 

nakke. Flytt senger, barnesenger og møbler vekk fra snorer som 

henger ned fra vinduer. Snorene må ikke knytes sammen. Pass på at 

snorene ikke vrir seg og lager en løkke.
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Oversikt over det store utvalget av barnesikringsprodukter - motorisert, snorløse eller med barnesikringsalternativer.

Produktgruppe
Endeløse alternativer Sikkerhets alternativer

Snorløse alternativer Motorisert Snorsikring Barnesikring 
Gardiner Håndført, førerstang
Rullegardiner Snor med kule
Liftgardiner
Panelsystemer Håndført, førerstang, sveiv
Lamellgardiner Sveiv
Persienner
Pli-sol Håndtak

Våre systemer – oversikt



Silent Gliss Norge NUF
Drammensveien 130 C1

0277 Oslo

Tel. +47 24 11 80 60
info@silentgliss.no SG
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www.silentgliss.no


