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Aknalukk Window Alert 
 

Window Alert turvalukk aknale 

 

- Sobib kõigile enamlevinud aknatüüpidele 

- Piirab akna avanemist 10 cm-le 

- Lihtne paigaldus 

- Aitab ennetada sissemurdmist 

- Vastab standarditele EN 14351-1 Aknad ja uksed. Tootestandard, 

toodete omadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed 

ja EN 13126-5 Building hardware - Hardware for windows and door 

height windows - Requirements and test methods - Part 5: Devices 

that restrict the opening of windows and door height windows 

 

- Kinnitatakse kruvidega raami külge 

- Võtme abil lihtsasti eemaldatav 

- Komplektis üks aknalukk, üks võti ning kinnituseks vajalikud 

kruvid, paigaldusjuhis. 

 

Värv: valge 

Materjal: plast ja teras 

 

 

 

Hoia võti lastele mittekättesaadavas kohas. 

Kui aken on evakueerumistee, siis tuleb võti hoida 

lukus igal ajal. 

Jälgi, et aknalukk on paigaldatud selliselt, et see ei 

takistaks akna oma avamislinki. 

 

 

Lahtiütlus 

Rubex OÜ ei vastuta tekkida võivate otseste ja 

kaudsete kahjude eest, mis tekivad 

paigaldusjuhiste mittejärgimise, toote 

ebasihipärase kasutamise või toodete muutmise 

tagajärjel. 
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