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BARNSÄKRA INVÄNDIGA SOLSKYDD 
- SAMMANFATTNING:

GÄLLER INVÄNDIGA SOLSKYDD som är 
avsedda att installeras i miljöer där 
små barn, 0-42 månader, rimligen kan 
tänkas uppehålla sig eller förmodligen 
kommer att fi nnas, direktiven gäller 
även när man inte känner till förutsätt-
ningarna gällande närvaron av barn.

LINOR, KEDJOR, KULKEDJOR eller liknande 
får inte vara utformade som livsfarliga 
snaror.

OM PRODUKTENS UTFORMNING inte 
eliminerar risken för att en livsfarlig 
snara ska bildas, ska produkten förses 
med lämpliga säkerhetsanordningar 
för att skydda barnet från kvävnings-
risken.

SÄKERHETSANORDNINGEN SKA till-
handahållas som en integrerad del 
av produkten.

SÄKERHETSANORDNINGAR SOM inte 
utgör en integrerad del av produkten 
ska vara förinstallerade på linor, kul-
kedjor till det invändiga solskyddet.

VARNINGSTEXT SKALL MEDFÖLJA på 
förpackningar, instruktioner, produkter, 
säkerhetsanordningar.

PRODUKTERNA ELLER DESS förpackning 
ska vara märkta med tillverkarens, 
importörens eller distributörens namn 
och adress.

ATT TÄNKA PÅ SOM BESTÄLLARE/
KÖPARE AV INVÄNDIGA SOLSKYDD:

KOMMER SMÅ BARN att vistas där mitt 
invändiga solskydd ska installeras? 
Är du osäker chansa inte - köp barn-
säkert!

TA INTE BORT säkerhetsanordningar 
från installerade produkter.

SE TILL ATT LINORNA är utom räckhåll för 
små barn, använd t ex linuppsamlare.

FLYTTA BORT SÄNGAR och andra möbler 
från linor till solskydd och andra 
gardiner.

VÄND DIG TILL en fackman, du hittar 
närmaste medlemsföretag på 
www.solskydd.eu och 
www.solskyddsforbundet.se

SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET
Fredriksbergsvägen 1, 521 44  FALKÖPING

Tel: 0515-105 54
info@solskyddsforbundet.se
www.solskyddsforbundet.se



BARNSÄKERT SOLSKYDD INOMHUS
OLIKA TYPER AV INVÄNDIGT solskydd så-
som persienner, rullgardiner, plisségar-
diner, lamellgardiner och hissgardiner 
kan innebära en kvävningsrisk för barn 
om dess snören är lättåtkomliga. Risken 
är själva dragsnöret eller kedjan som 
används för att hissa upp och ner det 
invändiga solskyddet. Om snöret häng-
er ned kan det orsaka kvävning om 
barnet får in halsen i en ögla eller om 
barnet självt lindar snöret runt sin hals. 
På baksidan av hissgardiner finns 

snören som kan innebära en kväv-
ningsrisk om barn kommer åt dessa.

TILLBUD OCH ALLVARLIGA olyckor med  
linförsedda invändiga solskydd har  
inträffat runt om i Europa där små  
barn varit inblandade, tyvärr och  
tragiskt nog har en del olyckor inneburit 
att barn avlidit. EU har uppmärksam-
mat detta och skärper kraven på att lin- 
och kedjeförsedda invändiga solskydd 
ska vara barnsäkra.  

I SVERIGE SORTERAR invändiga solskydd 
utan motor under produktsäkerhets- 
lagen. Det innebär att man som 
solskyddsentreprenör ska säkerställa 
att man säljer och monterar lin- och 
kedjeförsedda invändiga solskyddspro-
dukter på ett barnsäkert sätt. Konsu-
mentverket är tillsynsmyndighet för 
denna produktgrupp.

BARNSÄKRA PRODUKTER

EXEMPEL: 

Manuellt manövrerad rull- eller 
plisségardin, gardinen dras upp eller 
ned genom ett lätt tag i underlisten.

EXEMPEL: 
Invändiga solskydd med lin- och  
kedjesträckare som håller linor och  
kedjor spända.

EXEMPEL: 
Invändiga solskydd som styrs med 
motor.

BARNSÄKRA DINA BEFINTLIGA INVÄNDIGA SOLSKYDD! 

DET HAR HÄNT ATT småbarn har strypts i snaror som uppstått på linor, kedjor och band samt på manöverlinor. 
Se till att linorna är utom räckhåll för barn, för att undvika kvävnings- och insnärjningsolyckor.

DET FINNS ETT urval av säkerhetsanordningar för de olika typerna av invändigt solskydd i nämaste solskyddsbutik.

LINFÖRSEDDA INVÄNDIGA SOLSKYDD som är tillverkade efter 4 september 2014 och som installeras i miljöer där  
barn kan tänkas vistas t ex hem, skolor mm ska vara barnsäkra och bör följa produkt standarderna nedan:

• SS-EN 13120:2009+A1:2014”Invändiga Solskydd – Funktions och Säkerhetskrav”

• SS-EN 16433:2014 ”Invändiga solskydd - Skydd mot strypfara - Provningsmetoder

• SS-EN 16434:2014 ”Invändiga sol skydd - Skydd mot strypfara - Krav och provningsmetoder för säkerhetsanordningar”.
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