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PNs stilfulde, sorte beslag sætter prikken  
over i’et i det moderne hjem. 

PNs nye sorte vinduesbeslag er kende-
tegnet ved høj kvalitet og funktionelt 
design, som samtidig giver et stilrent 

udtryk i alle husets vinduer. 

NYT SORT SORTIMENT

PN Sikringsbeslag PN VinduessikringPN Anverfer

Med et sikringsbeslag fra PN får du 
en godkendt, børnesikret løsning, 

som gør, at du kan åbne dine vinduer 
og lukke frisk luft ind, uden at skulle 
bekymre dig om dit barns sikkerhed. 

En PN Anverfer gør det nemt at åbne 
og lukke dine vinduer. Dråben på 

anverferen er symmetrisk og PN An-
verfer fås med øsken som på billedet 

eller med pladeøsken. 

Når du monterer en PN Vindues-
sikring, får du en ekstra, indvendig 

sikring af dine vinduer. Dermed
 besværliggøres uønskede forsøg på 

at åbne vinduet udefra.

Du kan finde flere oplysninger om alle varerne i vores online  
varekatalog på www.pn.dk. Her kan du bl.a. se billeder, tegninger, mål 

og finde ud af hvor mange der ligger i en æske. 

Husk at alle beslagene i vores sorte sortiment også findes i andre farver. 
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Udskyder
med tap
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Sikringsbeslag 
med spærre

Paskvilgreb
PN nr. 561510927

PN nr. 380000921

PN nr. 335100929



PN nr. DB nr. Varenavn
340100927 2075275 Let dørkrog 75 mm.

340200927 2075277 Let dørkrog 100 mm.

346109527 2075283 Stormkrog 128 mm.

344000927 2075278 Stormkrog 155 mm.

344100927 2075280 Stormkrog 208 mm.

344300927 2075282 Stormkrog 312 mm.

352000927 2075285 Stjerthage

364500921 2075289 Vinduesikring

355109527 2075287 Anverfer symmetrisk m/øsken

356109527 2075288 Anverfer symmetrisk m/pladeøsken

380000920 2075290 Sikringsbeslag m/spærre

380000921 2075291 Sikringsbeslag m/spærre (sæt)

385100920 2075292 Karmbeslag, venstre

385200920 2075293 Karmbeslag, højre

561510927 2075298 Paskvilgreb, højre

561520927 2075328 Paskvilgreb, venstre

335100929 2075274 Udskyder m. tap 305 mm

HELE SORTIMENTET
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Få yderligere oplysninger på www.pn.dk

PN nr. 344000927

PN nr. 346109527 
og 352000927


