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Veilige en eenvoudige bediening 
Opgroeiende kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. En 
dat betekent dat doodgewone zaken, zoals uw raambekleding, opeens een 
potentieel gevaar kunnen vormen. Wij beschouwen kindveiligheid als onze 
hoogste prioriteit. Het veiliger maken van onze raambekleding voor huishoudens 
met kleuters en jonge kinderen vormt daarom een integraal onderdeel van onze 

ontwerpfilosofie. Wij voldoen altijd aan de minimale 
vereisten zoals voorgeschreven door de Europese 
norm EN 13120 (aan de binnenzijde geplaatste  
raambekleding - prestatie-eisen inclusief veiligheid). 
Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe en 
kindvriendelijke producten die uw interieur verfraaien 
en het gebruikscomfort verhogen.
Als gevolg van de wijzigingen in de Europese 
norm hebt u mogelijk enige wijzigingen aan uw 
raambekleding opgemerkt. De bedieningslengte 
voor de meeste raambekleding met koord- of 
kettingbediening is teruggebracht, om het risico op 
letsel bij jonge kinderen te beperken.

Algemeen advies
Kopers en gebruikers van raambekleding moeten zich 
bewust zijn van de risico’s die loshangende koorden 
en kettingen voor jonge kinderen kunnen vormen. 
De volgende richtlijnen moeten daarom altijd in acht 
worden genomen: 
• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van 

de trekkoorden, kettingen en koorden waarmee 
de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze 
koorden om hun hals wikkelen.

• Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de 
koorden buiten het bereik van jonge kinderen.

• Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de 
buurt van de koorden van raambekleding.

• Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de 
koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.

• Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen 
voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-
instructies om het risico op verstikking en 
verstrengeling te verkleinen.



Koord- en  
kettingbediening
Geeft u de voorkeur aan een koord- of kettingbediening, dan zijn er extra 
onderdelen voor kindveiligheid beschikbaar.
• Door middel van koordkikkers en kettingspanners kunt u koorden of 

kettingen buiten het bereik van kinderen aan de muur bevestigen. 
• Alle raambekleding met trekkoorden wordt geleverd met minimaal één 

koordkikker.
• Monteer de koordkikkers altijd minimaal 1,5 meter boven de vloer.
• Alle raambekleding met een kettingbediening wordt geleverd met een 

kettingspanner.
• De raambekleding wordt altijd geleverd met gedetailleerde installatie-

instructies voor een kindveilige installatie.
• Al onze raambekleding met koord- of kettingbediening is voorzien van 

een waarschuwingslabel dat wijst op de potentiële gevaren voor kinderen. 
Deze waarschuwing vindt u ook in de installatie-instructies die bij de 
raambekleding worden geleverd.
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