Bar flex
Slapen met het raam open
Al eeuwenlang is het gebruik van traliebeveiliging bij woonhuizen bekend. Vaste tralies worden
gebruikt voor deuren en voor kelderramen en steeds meer worden tralies ook op alle ramen van de
benedenverdieping toegepast.
Het voordeel van tralies voor de ramen is dat het raam opengelaten kan worden zonder dat u bang
hoeft te zijn voor ongewenste personen. Het nadeel van de vaste tralies is echter dat deze van
binnenuit niet zijn te openen. Dit kan grote gevolgen hebben indien er sprake is van een plotselinge
calamiteit als bijvoorbeeld een woningbrand. Het is dan van het grootste belang dat een ieder de
woning zo snel mogelijk kan verlaten.

Met het door ons nieuw ontworpen systeem, de Innosafe bar flex, is dit nadeel ondervangen. Dit
systeem is op eenvoudige wijze van binnenuit te openen. Met de Innosafe bar flex kunt u uw ramen
met een gerust hart openlaten. Van buitenaf geen risico op insluipers en van binnenuit eenvoudig de
woning te verlaten.

De uitvoering
De bar flex is opgebouwd uit een aantal verticale
ronde staven die aan de bovenzijde en onderzijde
met een horizontale staaf aan elkaar zijn
verbonden. Op de onderste staaf is een slotkast
geplaatst waarin een SKG**® dubbelpenslot is
opgenomen.

Montage
De bar flex wordt in het kozijn geplaatst en kan
zowel voor naar binnen draaiende als voor naar
buiten draaiende ramen toegepast worden.
Het kozijn wordt voorzien van een slotkast en
twee hulzen om de bar flex te plaatsen.

Het gebruik
De bar flex kan simpel uit het kozijn genomen
worden door het slot te ontgrendelen en het
traliewerk aan de onderzijde naar je toe trekken
en te laten zakken. Hierdoor komt de raamopening vrij en is het als vluchtweg te gebruiken.

Inbraakveiligheid
De Innosafe bar flex is SKG**® gecertificeerd.
Als de Innosafe bar flex volgens voorschrift gemonteerd is komt een inbreker hier niet doorheen.

De Innosafe flex bar: Tralies met een dubbel gevoel van veiligheid!

