Sikringskoncept
Indbruds- og børnesikring til hus og have

KVALITET FRA DANSK PRODUCENT

SIKRINGSKONCEPT FRA PN
Med sikringskonceptet fra PN besværliggør du
uønskede forsøg på at komme ind i dit hus.
Samtidig bliver dit hjem og din have mere sikker for
dine børn og børnebørn.
Beslagene kan købes i alle byggemarkeder og trælaster i hele Danmark - bare spørg efter PNs produkter.

PN Dørsikring

PN Dørkæde

PN Vinduessikring

PN nr. 364300431 (hvid)

PN nr. 364600701 (krom)

PN nr. 364500921 (sort)

En PN Dørsikring fungerer
indbrudshæmmende på fx
din terrassedør og er med
til at besværliggøre, at
tyven får adgang. Den kan
let monteres på alle
udadgående døre samt
sidehængte vinduer.

Når du har en PN Dørkæde
monteret på indersiden
af din dør, kan du nemt
åbne døren på klem og se
hvem der ringer på, inden
du lukker nogen ind. Sæt
dørkæden på over/under
din almindelige lås.

Når du monterer en PN
Vinduessikring, får du en
ekstra, indvendig sikring af
alle dine vinduer.
Dermed besværliggør du
uønskede forsøg på at
åbne vinduet udefra og
øger trygheden i dit hjem.

Flere farver

Flere farver:

Satin: PN nr.: 364600991

Hvid: PNnr.: 364500431
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PN Sikringsbeslag med spærre
PN nr. 380000921 (sort)

Med et sikringsbeslag fra PN får du en godkendt,
børnesikret løsning, som gør, at du kan åbne dine vinduer og dører for at lukke frisk luft ind, uden at skulle
bekymre dig om dit barns eller barnebarns sikkerhed.
Flere farver:
Hvid: PN nr.: 38000531
Gul: PN nr.: 38000361
Grå: PN nr.: 38009901
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Spørg efter PNs produkter næste gang du
handler i dit lokale byggemarked eller trælast.

PN Grebs spærre

PN Sikkerhedskonsol

PN nr. 562000007

PN nr. 356619308 (højre, elforzinket blå)

PN Grebs spærre til paskvilgrebene på
dine døre og vinduer gør livet besværligt
for indbrudstyve og mere sikkert for børn.
Spærrefunktionen gør det vanskeligt for
tyven at komme ind og for små børn at
komme ud. Har du allerede paskvilgreb
i dit hus, kan du let montere en grebs
spærre på dit eksisterende beslag.

Med en PN Sikkerhedskonsol til din anverfer sikre du dig bedre mod
indbrud. Hvis tyven borer gennem vinduesrammen, kan en alm. anverfer skubbes op og løftes af konsollen. PN’s Sikkerhedskonsol har
en låsetap, som gør dette meget svært. På eksisterende anverfere,
kan konsollen let skiftes ud til en ny med ekstra sikkerhed.
Flere farver
Elforzinket blå, venstre: PN nr.: 356629308
Elforzinket gul, højre/venstre: PN nr.: 356619368 / 356629368

PN Design Glipfald
m. sikring

PN Overfald til
hængelås

PN nr. 435200927 (sort)

PN nr. 532100107 (vmz)

Med et Design Glipfald med
sikring fra PN kan du bedre
sikre din havelåge. Glipfaldet er
vanskeligt for små børn at åbne,
og er med til at sikre, at børnene
bliver i sikkerhed inde i haven og
ikke løber ud på en trafikeret vej.
Fåes også i hvid og grå

Har du lås på dit skur eller
udhus? Med et PN Overfald kan
du med en hængelås sikre, at
dine haveredskaber låst inde. På
den måde forhindre du, at tyven
har let adgang til redskaber,
som kan bruges til indbrud.
Fåes også i rustfri og elforz.

PN Teleskopsikring
PN nr. 399100437 (hvid)

PN Teleskopsikring er meget velegnet til fx kældervinduer. Disse
steder kan der være mulighed
for, at tyven kan give sig god
tid, da kældervinduet typisk er
placeret ugenert. Med PN Teleskopsikring er du bedre sikret.
Fåes i 3 forskellige længder.

Du kan få yderligere oplysninger på vores hjemmeside www.pn.dk
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