Børnesikkerhed ved indendørs solafskærmning
Børns nysgerrighed vokser i takt med at de selv vokser, alt skal udforskes! Her kan helt almindelige ting i
hjemmet og i institutionen, herunder gardiner, pludselig udgøre en fare for barnet.
Hos Profil Markiser A/S har børns sikkerhed højeste prioritet, vores gardiner kan derfor sagtens bruges i
hjem og i institutioner, hvor babyer og små børn færdes.

I 2014 indførte EU en ny standard for børnesikkerhed ifm. gardiner; EN 13120. Standarden gælder for alle
indvendige gardiner installeret på steder tilgængelige for børn op til 42 måneders alderen, herunder
lejligheder, parcelhuse, hoteller, hospitaler, kirker, butikker, skoler, og generelt alle offentlige områder.
EN 13120 er etableret på baggrund af et ønske om større sikkerhed for, at børn ikke kommer til skade i
snore/kæder, som hænger fra gardiner og anden solafskærmning.
Kvælningsfaren opstår når små børn har adgang til gardiner/solafskærmning hvor snore/kæder, kan danne
en farlig løkke, som barnet kan vikles ind i.
Den bedste måde at fjerne denne kvælningsfare er helt at holde snore/kæder uden for børns rækkevidde.
Sørg for at placere vugger, senge og andre møbler således at barnet ikke kan komme tæt på produkterne.
Bind ikke snorene sammen og sørg for at de ikke bliver viklet sammen og laver en løkke.
Hvor snore/kæder ikke kan undgås skal gardinet forsynes med en kædestrammer eller en kædesamler.
Følgende produkter er underlagt standarden: Rullegardiner, plisségardiner, persienner, lamelgardiner og
foldegardiner, alle med kæde- eller snoretræk.

Undtagelse fra EN 13120
Standarden gælder dog ikke til områder, hvor der ikke forventes tilstedeværelse af børn, såsom
kontorområder, fabriksbygninger, laboratorier mv. I sådanne tilfælde kan gardinet fremstilles uden
børnesikring, dog skal produktet være forsynet med følgende varsel: "Produktet skal installeres i lokaler,
hvor børn sandsynligvis ikke har adgang". Kunden skal være bekendt med dette, og have givet sin accept.
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Gardiner med fastspændt snore-/kædesystem
Det faste snore-/kædesystem forhindrer snoreløkken i at
løsne sig. Dette opnås ved at montere en kædestrammer i
den maksimalt mulige afstand fra den styrende mekanisme,
således at kæden strammes helt ud. Afstanden mellem de to
kæderækker må max være 5 cm. Derud over gælder
følgende:
Hvis monteringshøjden ikke er angivet, og hvis gardinets
højde er mindre end eller lig med 2,5 m, skal træksnoren
længde være mindre end eller lig med 1 m.
Hvis monteringshøjde ikke er angivet, og hvis gardinets højde
er større end 2,5 m, skal træksnorens længde være mindre
end eller lig med højden af gardinet minus værdien på 1,5 m.
Hvis monteringshøjden er angivet, skal den nederste del af
træksnoren være mindst 1,5 m fra gulvet.
Gardiner med sikkerheds-kædesamler
Længden af træksnoren skal begrænses som følger; Hvis monteringshøjden ikke er angivet, skal
træksnorens længde være mindre end eller lig med 2/3 af gardinets højde.

Hvis monteringshøjden er angivet, skal den nederste del af træksnoren være mindst 60 cm fra gulvet. En
farlig løkke skal kunne fjernes ved en belastning på max 6 kg eller inden for 5 sekunder.
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