BARNSÄKRA INVÄNDIGA SOLSKYDD
SAMMANFATTNING
REGLERNA 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 finnas.
Direktiven gäller även när man inte känner till förutsättningarna
gällande närvaron av barn. Är du osäker chansa inte - köp
barnsäkert!

BARNSÄKERT

Säkra inst allationer av solsk ydd.

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 barn från kvävningsrisk.
SÄKERHETSANORDNINGEN SKA tillhandahållas som en
integrerad del av produkten.
SÄKERHETSANORDNINGAR SOM inte utgör en integrerad del
av produkten ska vara förinstallerade på linor, kulkedjor 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.

Besök vår hemsida för att hitta
din expert på barnsäkra solskyddsprodukter.

Svenska Solskyddsförbundet
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
e-mail: info@solskyddsforbundet.se
tel: 031-13 58 66
web: www.solskyddsforbundet.se

För dig som vill göra ditt hem säkrare finns mängder
av vackra, funktionella och helt barnsäkra alternativ
för invändiga solskydd och gardiner.

Se till att linorna är utom räckhåll
för barn, för att undvika kvävningsoch insnärjningsolyckor.

R isker na
Olyckor och tillbud med linförsedda
invändiga solskydd har skett både i
Sverige och utomlands.
Risken är själva dragsnöret eller
kedjan som används för att hissa
upp och ner det invändiga
solskyddet.
Dragsnöret/kedjan kan vara en del
av manövreringen, men det kan även
löpa linor inuti eller på baksidan av
solskyddet eller gardinen.
Dessa linor/kedjor kan utgöra risk för
kvävning om barnet får in halsen i
en ögla eller om barnet självt lindar
snöret runt sin hals.
Trots att det finns strikta krav på att
lin- och kedjeförsedda invändiga
solskydd ska vara barnsäkra, finns
fortfarande farliga persiennsnören
och liknande kvar i miljöer där små
barn vistas.
Nya produkter SKA vara
barnsäkrade om barn under 3,5 år
har eller kan tänkas ha/få tillgång
till utrymmet. Äldre installationer
kan också göras säkrare.

L ösningar na
Nyckeln till en säkrare installation
är, att undvika att det skapas
farliga öglor, där barn kan fastna
med huvudet samt att hålla linor
och kedjor på säkert avstånd.
Idag finns helt barnsäkra produkter
utan linor eller kedjor, som inte
kräver extra säkerhetsanordningar.
De kan manövreras med en enkel
handrörelse som puffar solskyddet i
rätt läge, med motor, fjärrkontroll
eller via en app.
Om ditt fönster inte lämpar sig för
helt linfria produkter, finns ändå
säkerhetsanordningar som kan göra
ditt solskydd säkrare; Till exempel
kedjesträckare, linsamlare, delbara
kopplingar och anti-trasselknoppar.
TA INTE BORT
säkerhetsanordningar från
installerade produkter.
SE TILL ATT LINORNA är utom
räckhåll för små barn, använd t ex
linsamlare.
FLYTTA BORT SÄNGAR och andra
möbler från linor till solskydd och
gardiner.

Det finns olika säkerhetslösningar
för olika typer av solskydd.
Kontakta en expert för
information.

