• Pencere kolunun iki elle çalıştırılabilir olması, ufak çocukların
pencereyi açmasını engeller
• Dikkat çekmeyen basma düğmelerine sahip, ihtiyatlı bir tasarım
• Modern ve gözalıcı Pencere kolu ile birlikte kombine
• Basit montaj
• Çocuk güvenliği için yüksek İsveç Standartlarına uygun
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HOPPE den KISI2

Çocuklar meraklıdır –
HOPPE çözümleri,
onları korur

Bir sorun daha azalıyor:
KISI2 Pencere kolları için, çocuk güvenlik aparatı
Çocuklar bir şeyi genelde sadece görerek ve gördüklerini taklit
ederek veya ısrarla deneyerek çok çabuk öğrenirler. Bu sayede
gelişimlerini sağladıkları gibi aynı zamanda kendilerini tehlikeye
atarlar. Çocukları bu tehlikelere karşı korumak için bazı önlemlerin
alınması kaçınılmazdır.
KISI2 (KISI= Keep Infants Safe Inside/iç mekanda
çocuk güvenliği) ile HOPPE, çocukların güvenliği
için iki elle kullanılması zorunlu olan ve aktuel standartlarda, pencerelerin içeriden açılmasını engelleyen bir pencere kolu ile kombine, emniyet mandalını
sunmaktadır. KISI2, piyasada sunulan diğer ürünlere karşı az dikkat çeken gizli ve pencereye zarar
vermeden monte edilebilir özelliklere sahiptir. Dikkat
çekmeyen basma düğmelerine sahip KISI2 modern
tasarımlı New York modeli pencere kolları ile kombine edilerek piyasaya sunulmaktadır.
KISI2, İsveç Standartı SS3587 ve Kuzey Test Metotu
NT CONS 018 standartlarına göre test edillmiştir.

HOPPE markalı ürünler Avrupa’da geliştirilir ve
üretilir.

Pencere kollarının değişimi
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Pencere kapalı

Açmak için bir elinizle iki
basma düğmesine aynı anda
basın...

Genelde Pencere kolları aynı
ölçülere sahip olduğundan
eski kolların KISI2 ile değiştirilmesi oldukça kolaydır. Vidaları
gizleyen kol rozetleri genelde
yarım kapak veya tam kapak
şeklinde olur.
Her iki kapak şeklinde de,
kapağın kaldırılarak yana
çevrilmesi (en basiti pencere kolunu yatay duruma getirerek) ve
gözüken vidaları sökerek kolun çıkartılması gerekmektedir. Yeni
KISI2 ile kombine edilmiş pencere kolunu yine aynı yere basitçe
takabilir ve vidaları sıkabilirsiniz.

Montaj için sadece Kolun
yatay (açık) pozisyonuna getirilerek kapağın hafifçe kaldırılarak yana döndürülmesi ve
gözüken vidaların sökülmesi
gerekmektedir.

... aynı anda, diğer elle pencere
kolunu çevirin

KISI2, İsveç Standartı SS3587 ve Kuzey Test Metotu
NT CONS 018 standartlarında test edillmiştir.

Renk çeşitleri
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Pencereyi açın

New York 0810/U26 modeli pencere kolları KISI2 ile birlikte
aşağıda gösterilen renk çeşitlerinde mevcuttur.

HOPPE tarafından üretilen tüm Kapı ve Pencere
kolları 10 Yıl çalışma garantisine sahiptir.

Avrupa Patenti
EP 1722048
KISI – Sürgü emniyeti
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