Kindveilige binnenzonwering

Bevestigingshoogte onbekend
Als de bevestigingshoogte niet bekend is, wordt dan de lengte van een koord of ketting in overeenstemming
met onderstaande tabel bepaald:
hoogte van
het product

de lengte
van een koord

300 - 700 mm
701 - 800 mm
801 - 900 mm
901-1000 mm

400 mm
500 mm
600 mm
700 mm

hoogte van
het product
1001 - 1100 mm
1101 - 1200 mm
1201 - 2600 mm
2601 - 2750 mm

de lengte
van een koord
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm

hoogte van
het product
2751 - 3000 mm
3001 - 3250 mm
3251 - 3500 mm
3501 - 4000 mm

de lengte
van een koord
1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm

Kindveilige oplossingen
Veiligheidshaak
De veiligheidshaken worden gebruikt om de ketting aan de wand te bevestigen
(de ketting moet altijd strak zijn). Met behulp van een veiligheidshaken de ketting kan buiten
het bereik van kinderen worden gemonteerd. De veiligheidshaken voldoen aan de bepalingen
waaneer hun montage ten minste 150 cm boven de vloer wordt uitgevoerd.

Koordkikker
M.b.v. een koordkikker voor het omwikkelen van een koord kunt u zijn spanning controleren.
Koordkikker is bedoeld voor de plaatsing van een koord op de wand of op het raam.
De veiligheidshaken voldoen aan de bepalingen waaneer hun montage ten minste
150 cm boven de vloer wordt uitgevoerd.

WAŻNE

Waarschuwingsetiket
De producten in het kader van de veiligheidsnormen voor kinderen zijn voorzien van een waarschuwingsetiket
voor de eindgebruiker met informatie over de veiligheid van kinderen.

Kindveilige extra opmerkingen
De levering en montage van de binnenzonwering producten, zonder te voldoen aan de eisen van de Europese
norm EN13121 + A1 zijn alleen toegestaan in gebieden waarin geen kinderen zullen verblijven. De bevestiging van
dit feit moet in uw bestelling worden opgenomen. Zulke bestelling moet 10 jaar worden bewaard. De geleverde
producten die niet voldoen aan de veiligheidsnormen voor de kinderen heben een waarschuwingsetiket waarop
staat dat het product moet niet in de ruimtes worden geïnstalleerd waar kinderen aanwezig zijn.

