Pas på børnene...

PN Sikringsbeslag er godkendt som børnesikring efter
svensk standard 3587
PN sikringsbeslag er med til at
hindre små børn i utilsigtet at
åbne vinduet eller altandøren
med risiko for at falde ud - eller
løbe bort hvis der er tale om en
havedør på klem.

Gør det præventivt...
Fortæl tyven, at du har monteret PN Sikringsbeslag
på boligens vinduer og døre
Få indbrudstyven til at opgive sit forehavende, inden
han ødelægger vinduesramme eller dørkarm. Med hvert
beslag leveres et selvklæbende PN SIKRET-mærke til at
gøre opmærksom på, at her er det besværligt at bryde
ind. Klæb det vedlagte PN SIKRET mærke indvendig på
vinduet eller døren, så det er synligt for alle.

Nemt at montere...
Patentbeskyttet
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PN Vinduessikring
PN Glassikring
PN Sikringsbeslag

Gør det surt
at være skurk..!

PN Sikringsbeslag
til vinduer og døre

PN Sikringsbeslag er et indbrudshæmmende
beslag, der tillader vinduer og døre at stå på
klem uden at kunne åbnes udefra.
PN Sikringsbeslag vanskeliggør at børn
utilsigtet åbner vinduet indefra.

Med dirkefri låsetap

Sådan monteres PN Sikringsbeslag:

Forinden sikringsbeslaget befæstiges med de vedlagte énvejsskruer, prøvemonteres beslaget med almindelige træskruer.
Når det konstateres at beslaget sidder og fungerer korrekt, udskiftes de almindelige træskruer med énvejsskruerne, der
sikrer, at beslaget meget vanskeligt kan skrues af.

Producent:
PN-BESLAG
DANMARK
www.pn-beslag.dk

PN Dørsikring
PN Glassikring
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PN Sikringsbeslag monteres som vist på
tegningen til venstre, når vinduet/døren er
lukket. Sikringsbeslagets konsol (3) monteres
Monteringsvejledning: Se bagsiden. på vinduesrammen/døren 17 mm fra karmsiden, til skruehul og i en højde på min. 14 cm fra
KARM
konsollens overkant til vindueskarmens bund.
3
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Derefter monteres karmbeslaget (1) 14 mm fra
vinduesrammens/dørens inderside. Sikringsstangen (2) skal frit kunne passere gennem
2
hullet i karmbeslaget ud til stangens ombuk,
når vinduet/døren åbnes på klem. Forbor med
2 mm bor.
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Her kan du sikre din bolig

PN
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Sikringsbeslaget monteres i karmbeslaget ved at lukke låsetappen op og lukke
stangen ned. Når stangen ligger i beslaget,
bukkes stangen ned og låsetappen lukkes.
Stangen kan nu ikke tages ud af beslaget.
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For at åbne vinduet/døren uhindret skal
vinduet/døren
lukkes,
sikringsstangen bøjes ned og låsetappen åbnes. Stangen kan nu løftes op af karmbeslaget. Til at
holde sikringsstangen lodret monteres vedlagte holdeclips (5) som vist på tegningen.
Ved brede tophængte vinduer bør man montere
et sikringsbeslag i hver side af vinduet.
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Når sikringsbeslaget anvendes på indadgående vinduer, skal der benyttes karmbeslag PN nr. 3853 venstre og 3854 højre
(ikke
inklusive)
1 Karmbeslag
2 Sikringsstang
3 Konsol
4 Låsetap
5 Holdeclips

NB! Luk vinduer og døre, når hjemmet forlades.

PN Vinduessikring
PN Sikringsbeslag

PN Sikringsbeslag er nemme at montere og anvende
Alt hvad du skal bruge ligger i emballagen
PN Sikringsbeslag er pakket på informative emballager,
der fortæller udførligt om beslagenes anvendelse, montage og brug. Du skal kun bruge almindeligt håndværktøj
som skruetrækker, syl eller bor for at montere beslagene.
Se efter PN SIKRING mærket, når du handler beslag.
Så har du sikret dig den bedste kvalitet.

PN Dørsikring
PN Glassikring

PN Vinduessikring
PN Glassikring
PN Sikringsbeslag

PN Dørsikring
PN Glassikring
PN Sikringsbeslag

HUSK! Forlad ikke boligen uden først at
have lukket vinduerne og låst dørene

PN
SIKRING

PN
Nørregade 25
DK-9700 Brønderslev
Tel: +45 96 45 56 56
www.pn-beslag.dk
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Skab tryghed med PN Sikringsbeslag

Gør det svært for tyven...

PN Sikringsbeslag...

PN Vinduessikring
Rammebeslag

PN Dørsikring

Karmbeslag

Rammebeslag

- med PN Sikringsbeslag
Tyverisikring drejer sig først og fremmest om at hindre tyven i at komme ind i boligen
Derfor er det vigtigt, at hjemmet kan låses forsvarligt, når
du forlader det.
Selvfølgelig kan gode låse på dørene og solide hasper på
vinduerne gøre en forskel, men med en beskeden indsats
kan indbrudssikringen gøres endnu mere effektiv.
PN Sikringsbeslag til døre og vinduer gør det mere end
svært for tyven...
PN Sikringsbeslag
- til sikring, når vinduer og
døre står på klem

PN Dørsikring
- til sikring af udadgående
indgangs- og terrassedøre
Mærket PN SIKRET fortæller,
at vinduet eller døren er sikret
med PN Sikringsbeslag.

PN Glassikring
- hindrer udtagning af ruderne
i vinduer og døre
PN Sikringsnokke
- vanskelliggør udtagning af
vinduer og døre
PN Teleskopsikring
- hindrer indtrængning gennem
f.eks. kældervinduer

PN Sikringsbeslag anvendes
til sikring af udadgående
vinduer og døre, når
de står på klem.
Beslaget er forsynet med lås,
der forhindrer, at sikringsstangen kan
løftes ud af sit karmbeslag.

Ny dirkefri låsetap

PN Glassikring

Karmbeslag

PN Sikringsnokke
Karm
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Den nye lås kan kun
åbnes, når krogen er
bukket ned.
Det betyder, at vinduet skal være helt
lukket, før låsen kan
åbnes og krogen kan
løftes op.
Det giver effektiv sikkerhed mod åbning af vindue eller dør
udefra og samtidig vanskeliggør det, at børn utilsigtet åbner vinduet indefra.
Hvis vinduet eller døren skal åbnes helt, kan sikringsbeslaget ”parkeres” i den lille holdeclips.

Dør
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PN Vinduessikring
- ekstra sikring af lukkede
vinduer

Få frisk luft i boligen uden risiko for ubudne gæster

min 3

PN Teleskopsikring

