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BØRNESIKKER OG NEM 
BETJENING
I takt med at børn vokser, vokser deres nysgerrighed for 
omverden. Hjemmets indretning, og dermed også solaf-
skærmning, kan udgøre en fare for barnet.  For Faber er 
sikkerhed en børnesag.  

At udvikle børnesikre gardiner, er en integreret del af 
vores designfilosofi.

Vi følger EN 13120, en ny EU standard med krav til bør-
nesikring af solafskærmning. Vi arbejder løbende for at 
udvikle nye systemer, der forbedrer både børnesikkerhed 
og brugerkomfort.

Grundet den nye EU standard har du måske bemærket 
ændringer ved dit gardin. Betjeningslængden er som 
standard reduceret til max. 1 m ved gardiner der har 
betjeningskæde eller –snor, for at minimere risikoen for 
uheld forbundet ved dette.



GENERELLE ANVISNINGER
Købere og brugere af solafskærmning gøres opmærksom 
på den fare ikke-sikrede snore, bånd og endeløse kæder 
kan udgøre for børn. Små børn kan kvæles i produktets 
betjening, såsom optrækssnor, kæder og bånd. De kan 
også få viklet snoren om halsen. Derfor anbefaler vi føl-
gende: 

• Betjeningskæde/-snor skal være udenfor børns ræk-
kevidde, for at undgå risikoen for kvælning, og at bar-
net bliver viklet ind i betjeningssnoren.

• Flyt senge, stole og andre møbler væk fra vinduer 
hvor der er solafskærmning med snor-/kædebetjen-
ing.

• Bind ikke snorene sammen. Sørg for at snorene ikke 
vikler sig sammen til en løkke.

• Montér, og brug altid, sikkerhedsanordningen ifølge 
monteringsanvisningerne der følger med produktet, 
for at minimere risikoen for uheld. 



LØSNINGER
I vores produktsortiment har vi flere løsninger der er ud-
viklet med henblik på at minimere risikoen for børn.

”Quick release” snorsamler
”Quick release” snorsamler monteres som standard på 
mange af vores produkter. Denne snorsamler åbner sig og 
skilles ad ved et bestemt tryk.

Motoriserede betjeninger
Alle vores produkter kan fås med motor, hvor betjeningen 
sker ved et enkelt tryk på en knap. Da fjernbetjeningen 
eller vægkontakten erstatter betjeningskæden/-snoren, 
bidrager den motoriserede løsning til et mere børnesikret 
produkt, og til øget brugerkomfort.

Drejestang og førestang
Mange produkter fås med drejestang eller førestang. Til 
lamelgardiner har vi en kombineret dreje-/førestang, der 
nemt og enkelt bevæger gardinerne. Den integrerer både 
dreje- og førefunktionen i ét.

LiteRise® og SmartCord®
LiteRise® plisségardin betjenes helt uden snore. Træk 
gardinet op eller ned ved blot at tage fat i underlisten.
SmartCord® plisségardin betjenes med en snor der altid 
er lige lang, uanset om gardinet er trukket op eller ned.

 



SNOR- OG KÆDEBETJENING
Til dig som foretrækker snorbetjening eller endeløs kæde 
på dit gardin, følger der en sikkerhedsanordning til fast-
gøring af betjeningen, som børnesikrer gardinet.

Alle produkter med snor- eller kædebetjening er forsy-
nede med en sikkerhedsanordning.

• Sikkerhedsanordninger som snorholder og kæde-
strammer muliggør, at alle snore eller kæder kan 
monteres på væggen – udenfor børns rækkevidde.  
En ”break away” kædesamler sikrer, at en endeløs 
kæde skilles ad ved et kraftigt træk i kæden.

• Der følger en snorholder med alle produkter der bet-
jenes med en optrækssnor. (eksempelvis persienner). 
Snorholderen skal som minimum monteres 1,5 m fra 
gulvet.

• Der følger en kædestrammer med alle kædebetjente 
produkter (eksempelvis rullegardiner).

• Detaljeret monteringsvejledning til sikkerhedsan-
nordningen er altid fastgjort til produktet.

• Alle snor -  eller kædebetjente produkter er forsy-
nede med en advarselsseddel, der oplyser om den 
eventuelle fare i forhold til børn. Der er ydermere 
advarsel i produktets monteringsvejledning.

Snorholder

Kædestrammer



BRUG DIN FABER EKSPERT
Vores forhandlere har mange års erfaring 
med Faber produkter og stor indsigt i hvad 
hvert enkelt produkt kan. De kan også vej-
lede dig i dit valg af børnesikre gardiner.  

Fabers produkter fremstilles efter mål, så de 
passer præcist i vinduet. Din Faber ekspert 
kan hjælpe dig med at få taget korrekte mål, 
så gardinet passer på millimeter til dit vin-
due. 

Faber leverer dansk kvalitet og design fra 
produktionen i Odense.

www.faber.dk


