סורגית®  -סורגים לבטיחות ילדים
הפתרון המושלם למניעת נפילה של ילדים מחלונות.
סורגית® הינה סורג בטיחות לילדים העשוי פלדה אשר תוכנן למנוע נפילה של ילדים מחלונות
ילדינו סקרנים מטבעם וכל דבר מעניין אותם .הם רוצים לחקור ,להבין ולגלות את העולם החדש .יחד עם זאת ,ישנם מצבים
מסוכנים שבהם חובתנו כהורים לדאוג שבכל רגע נתון ילדינו יהיו בהשגחה מלאה .אחד המצבים היותר מסוכנים הוא
כשילד מתקרב לחלון פתוח ואנו כהוריו לא נמצאים באותה השנייה בקרבתו .מצב כזה אסור שיקרה ותפקידנו כהורים
לוודא שיש אמצעי מתאים על החלון על מנת למנוע אסון חלילה.
חברת סורגית קיימת מאז שנת  2004ומתמחה בייצור סורגים לבית המיועדים לבטיחות ילדים כנגד נפילה מן החלון .סורגים
של סורגית בעלי יתרונות רבים .הם מתכווננים ומתאימים עצמם לכל גודל של חלון .כמו כן הם ניתנים להרכבה עצמית
בקלות כשתהליך ההרכבה הוא בטיחותי ונעשה מתוך הבית .הוראות ההרכבה הן ברורות מאד וצוות טכני מטעמנו תמיד
מזומן לתת תמיכה.
סורגים של סורגית ניתנים להסרה מהירה על ידי מבוגר בשעת חרום )כגון שריפה חלילה( וכמו כן ניתן להעבירם מדירה
לדירה מבלי להותיר סימנים על החלון )מעולה במיוחד לשוכרים/משכירי דירות( .לכן ,אל תתמהמהו אפילו רגע אחד נוסף.
בטיחות ילדיכם קודמת לכל .התקשרו בזה הרגע ועשו עכשיו את הצעד הראשון לאבטחת ילדיכם והעניקו לעצמכם את
השקט הנפשי שלכם.

תכונותיה של סורגית דגם פרימיום™
סורג חזק מאד עשויי פלדה קשיחה וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור.
הרכבה עצמית קלה מאד בעזרת כלים פשוטים .תהליך הרכבה בטיחותי הנעשה מתוך הבית.
לאחר ההרכבה הסורגים חזקים ויציבים מאד.
המרווח בין שני מוטות סמוכים אינו עולה על  10ס"מ כך שילד לא יכול להכניס את הראש.

הגן על ילדיך מפני נפילה מן החלון
www.soragit.co.il

מתכוונן ומתאים את גודלו לכל מידה וסוג של חלון.
ניתן להרכיב מספר סורגים על מנת לכסות חלון גדול.
עומד בדרישות הבטיחות לילדים בתקן הישראלי לסורגים
מתוכנן לפתיחת חרום מהירה על ידי מבוגר בשעת שריפה

כל מוצרי סורגית מפותחים ומיוצרים בישראל .סורגית נוסדה בשנת  2004ומאז הפכה להיות החברה
המובילה בישראל לייצור ושיווק סורגים לבטיחות ילדים בהרכבה עצמית על החלון .מאז שנוסדה,
הספיקה סורגית לספק לאלפי הורים בישראל את השקט הנפשי שלהם וזאת בזכות ניסיון רב השנים
שהיא צברה .אנו מחויבים לספק ללקוחותינו מוצרים ברמת איכות גבוהה ושירות יעיל ואדיב .זאת על
מנת שיוכלו לדאוג לבטיחותם של ילדיהם.

סורגית – סורגים לבטיחות ילדים
אלעזר פרידמן  13פתח תקווה 49444
טלפון 1700-705-005 :פקס1533-9086348 :
www.soragit.co.il
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גובה החלון
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הערות כלליות
חלק טכני
א .כל מודל מורכב לחלון הקיר בעזרת  4ברגים ודיבלים.
ב .הסורגים מתכווננים ומתאימים את עצמם למידות הרוחב והגובה של החלון.
ג .ניתן לחבר כמה סורגים יחד על מנת לכסות חלונות גבוהים/רחבים במיוחד.
ד .את הסורגים מרכיבים במסגרת הקיר אחורי החלון/התריס ולכן,
 .1יש למדוד את רוחב והגובה של מסגרת החלון מקיר לקיר  -כמתואר באיור.
 .2עובי המסגרת צריך להיות לפחות ברוחב של  4ס"מ  -כמתואר באיור.
ה .לכל סורג ישנם  4בורגי חרום לפתיחה מהירה בשעת חרום.
ו .המרווח בין שני מוטות סמוכים קטן מ  10ס"מ בהתאם להוראות התקן הישראלי לסורגים.
סורגית® הינה סימן מסחרי רשום.
מוצר זה נמצא בתהליך רישום פטנט בינלאומי וממתין לבחינה .Patent pending
© כל הזכויות שמורות לסורגית .2012

ניתן לשרשר מספר סורגים על מנת לכסות חלונות גדולים יותר מאלו המופיעים בטבלה.
ניתן להרכיב את הסורגים גם בצורה אופקית )עם המוטות לרוחב החלון( .במקרה זה יש להתייחס לעמודה הימנית
בטבלה כגובהו של החלון ולעמודה השמאלית שבטבלה כרוחבו של החלון.
יש להקפיד ולמדוד את מידות החלון לפני שבוחרים את המודל המתאים.
לאחר ההתקנה יש להקפיד שבשום מקום בחלון לא קיים מרווח העולה על  10ס"מ.

צור קשרwww.soragit.co.il :

1700-705-005

