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Det har kommit en ny Europeisk standard (EN-13120) som sätter krav på säkerheten och funktionen på 

invändiga solskydd. Det gäller installation i miljöer där småbarn, 0-42 månader, rimligen kan tänkas 

uppehålla sig, direktiven gäller även när man inte känner till förutsättningarna gällande närvaro av barn. 

Bakgrund barnsäkerhet: Antalet rapporterade olyckshändelser gällande barn och invändiga solskydd har 

ökat.  Inom Eu har 129 barn hamnat på sjukhus de senaste 15åren. Det finns också ett stort mörkertal i 

detta då många olyckor inte har rapporterats. De flesta olyckor har drabbat barn mellan 16-36månader 

som lämnats obevakade i sina sovrum. Barnen har i denna ålder tungt huvud i förhållande till sin kropp, 

inte färdigutvecklad muskelkontroll. 

EU-kommissionen har beslutat att ”alla invändiga solskydd måste vara säkra i enlighet med direktivet för 

allmän produktsäkerhet”.  

Vi på JW Nordic har gjort följande för att lösa barnsäkerheten på invändig persienn/plissé. 

Frihängande persienn/plissé: Vid frihängande persienn så monterar vi från fabrik en linsamlare 

(säkerhetsklocka) som håller ihop alla linorna från persienn, och den monteras 10cm från överlistens 

underkant. Linsamlaren utlöser vid max 6kg tryck (enligt EN-13 120) så att det inte finns någon stryprisk. 

Linsamlaren som monteras på fönstret ska ta hand om all lina vid uppdragen persienn och ska monteras 

150cm över golv. 
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Vid lågt placerade persienner så finns en förspänd persienn i samma utförande som den frihängande 

standard persiennen. Skillnaden är att man har inga lösa linor, utan man manövererar persiennen genom 

att dra i handtagen på underlisten av persiennen och släppa där man önskar att persiennen ska vara. 

Vridstång lika standard persienn.  

Mellanglaspersienn/plissé: Vid mellanglaspersienn så monterar vi mässingsnipplar på varje lina på 

persiennen. Sedan monteras linsamlaren (säkerhetsklockan) dit efter man fört igenom linorna med 

mässingsnipplarna genom snörledaren. Linsamlaren utlöser vid max 6kg tryck så att det inte finns någon 

stryprisk. Linsamlaren som ska ta hand om all lina vid uppdragen persienn ska monteras 150cm över golv. 

 

 

Vid varje barnsäkert monterad persienn ska denna etikett sitta. 

 

För mer information om barnsäkerhet och monteringsanvisningar titta på www.jwnordic.se. 


