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När barnen växer ökar också nyfikenheten på allt som händer runt 

dem. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på potentiella faror 

för små barn.

Kedjor och dragsnören på gardinsystem har identifierats som en 

möjlig säkerhetsrisk för små barn. Men även andra hot som t ex 

brand bör man ta hänsyn till.

På följande sidor förklarar vi varför du kan lita på Silent Gliss vad 

gäller barnsäkerhet.

Skydda dem du bryr dig om
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EU standarden EN 13120, 16433 och 16434 definierar i detalj vad man 

måste ta hänsyn till för att göra gardin- och solskyddsssystem mer säkra.

Det ultimata är motordrivna system som varken har kedjor eller 

dragsnören.

Även system med kedja eller dragsnören har många fördelar. Här har 

Silent Gliss ett väl sammansatt program av säkerhetslösningar för att 

alla föräldrar skall kunna känna sig trygga.

Säkerhetsnivåer

Silent Gliss fjärrkontroll för enkel och säker 

manövrering.
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Säkert

Säkerhetshållaren monteras på fönsterkarm eller vägg och håller 

kedjor och drag spända, vilket reducerar risken för att ett barn snor 

in sig i dem. Denna är inkluderad med varje system med kedja eller 

dragsnöre.

Ännu säkrare

Det unika barnsäkerhetsfästet ger maximal säkerhet. Det löser ut 

vid belastning om ett barn fastnar i kedjan. Vidare är det  integrerat 

i gardinsystemet och kräver ej montage på vägg eller fönsterkarm. 

Varje system testas separat före leverans.
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Silent Gliss barnsäkerhetsfäste gör alla system med kulkedja mer 

säkra.

Andra säkerhetsanordningar på marknaden reducerar kvävningsfaran 

till en viss nivå, men Silent Gliss barnsäkerhetsfäste är mer avancerat. 

Kedjan löser ut vid en belastning på 6 kg. Om detta skulle ske, är det 

sedan bara att klicka fast det igen.

•	Uppfyller EU standard för barnsäkerhet EN 13120, 16433 och 16434.

•	Varje del är testad individuellt och kan spåras.

•	Ej behov för montering på vägg eller karm.

•	Ej nödvändigt att snurra kedjor och snören runt vägghållare.

Silent Gliss 
barnsäkerhetsfäste
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Klick
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Varför flamhämmande textilier?

Nedanstående länk förklarar 

skillnaden mellan vanliga gardiner 

och flamhämmande gardiner från 

Silent Gliss.

www.silentgliss.com/safety

Textilier som gardiner är den vanligaste acceleratorn av bränder i 

byggnader. På en minut kan ett sovrum bli en dödlig fälla. Genom att 

använda flamhämmande textil kan man undanröja denna risk.

Alla Silent Gliss textilier är flamhämmande. Titta närmare på vår 

kollektion!

En brand kan uppstå 
fortare än man tror
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Var uppmärksam på:

Ny standard ang. säkerhet (EN 13120, 16433, 16434) kräver att 

säkerhetsanordningar måste erbjudas samt installeras tillsammans 

med en varningslapp. Detta kommer att vara montörens ansvar. 

Nyttig information

VARNING

Små barn kan kvävas av kedjor och dragsnören 

som används för att manövrera produkten. Därför 

måste dessa vara utom räckhåll för små barn. 

Placera inte sängar och andra möbler nära fönster där produkter med 

kedjor och dragsnören finns. Kontrollera att draganordningar inte kan 

viras ihop och skapa en ögla.
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Översikt över valet av säkra produkter – motoriserade, utan draganordning eller med barnsäkerhetsfästen.

Produktgrupp
Ändlösa alternativ Säkerhetsalternativ

System utan drag Motoriserat Säkerhetshållare Barnsäkerhetsfäste
Gardiner Handdrag, dragstav
Rullgardiner Dragsnöre med kula
Hissgardiner
Skärmgardinsystem Hand, dragstav, vev
Lamellgardiner Vev
Persienner
Pli-sol Handtag

Våra system – översikt 
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www.silentgliss.se

Huvudkontor och Showroom
Silent Gliss AB

Travbanegatan 9
200 39 Malmö

Tel. +46 40 55 52 50
info@silentgliss.se

Showroom i Stockholm
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm 


