
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Pencere kanatlarının kapanmasına engel olmaz. 
• Her ebattaki pencereye uyar. Ürünün tasarımından dolayı montaj yapılacak pencere 
kanadının ebadı önemli değildir. 
• Sineklik takılı pencerelere engel olmaz, ürün iç kısımda kaldığından dışardan monte 
edilmiş sineklikle rahatlıkla kullanılabilir. Açılıp kapanmasına engel olmaz. 
• Montajı parmaklık gibi dışardan vidalanarak değil, içerden yapıldığı için güvenle ve 
inşaat işi çıkarmadan takılabilir. 
• İhtiyaç durumu ortadan kalktığında rahatlıkla sökülebilir, başka yerde tekrar 
kullanılabilir. Vida delikleri pencerenin görünen iç ve dış yüzünde değil görünmeyen profil 
iç yüzeyinde kalmaktadır. Söküldüğünde vida deliklerinin silikon ile kapatılması yeterlidir. 
• Parmaklıklar gibi kalın profiller içermeyip, 2,7 mm’lik ince halat kullanıldığından evde 
hapis hissi uyandırmaz, estetik bir üründür. 
• PVC kaplı çelik halatlar çocuklar tarafından makas veya bıçakla kesilemez. Ancak acil 
durumlarda yetişkinler tarafından pense ile kesilip pencereler tahliye amaçlı kullanılabilir. 
• Patent koruması altındadır. Taklit edilemez. (2018/06277 - 2018/03647) 
• İTÜ laboratuvarlarında farklı noktalardan yüklemeler yapılarak ürün test edilmiştir. 
WinBlock Pencere Güvenlik Sistemi çelik halattan oluşan bir ağ olduğundan montaj 
kılavuzuna uygun bir şekilde bağlandığında 250kg yüke kadar dayandığı onaylanmıştır.  

 
• Bu ürün, pencerelerde çocukların güvenliği içindir. Başka amaçlarla, aşırı yüklere 
maruz kalacak şekilde kullanılmamalıdır. 
• Ürün montajına başlamadan önce kişisel koruyucu önlemlerinizi alınız. 
• Ürün, montaj kılavuzunda tarif edilen biçimde monte edilmelidir. 
• Çocukların pencerede takılı ürün üstüne tırmanmasına izin vermeyiniz. 
• Montaj yaparken parçaların pencereden aşağı düşmesi tehlikesine karşın pencere 
altında kimsenin bulunmadığına emin olunmalı, parçaların düşmemesi için azami 
dikkat edilmelidir. 
• Her PVC pencerenin detayı ve içindeki güçlendirme profili birbirinden farklılık 
göstermektedir. Vidaların montajını güçlendirme profiline denk gelecek şekilde 
yapınız, aksi taktirde ürünün taşıyıcılığı düşecektir. Gerekirse daha uzun vidalar temin 
ederek kullanınız. Montaj bittikten sonra güvenlik ağını çocuğunuzun uygulayabileceği 
kuvvetten daha büyük güçle zorlayarak test ediniz. Parçaların sağlam bir şekilde 
montajlarının yapıldığına emin olunuz. Yaptığınız montajın sağlamlığından emin 
değilseniz, bu konuda bir uzmandan ya da PVC pencere firmalarından destek alınız.  
 

No’lu parçalar 
11cm Çift delikli metal profil 5cm Tek delikli metal profil 

Akıllı Vida 

PVC izolasyonlu çelik halat 

No’lu parça 
Klemens 

No’lu parça 
Sabitleme Topu 

1 Adet Alyan Anahtarı 

Klemens montajı için 

1 Adet Alyan Anahtarı 

Sabitleme topu montajı için 

Orta Boy (60cm x 100cm):     12x 
Büyük Boy (60cm x 140cm):  14x 
Çift Kanat (120cm x 140cm):   22x 
Fransız Balkon Kapısı (70cm x 220cm): 24x 

4x 

Orta Boy:   11 mt 
Çift Kanat: 32 mt 

Orta Boy:    4x 
Büyük Boy: 4x 
Çift Kanat:  4x 
Fransız Balkon Kapısı: 4x 

Orta Boy:     32x 
Büyük Boy:  36x 
Çift Kanat:   52x 
Fransız Balkon Kapısı: 56x Büyük Boy: 17 mt 

Fransız Balkon Kapısı: 30 mt 

Orta Boy:    40x 
Çift Kanat:  120x 

Büyük Boy: 60x 
Fransız Balkon Kapısı: 114x 

MONTAJ KILAVUZU 
 



  Çelik halatların tüm kesişim noktalarına Sabitleme Toplarını, 
kutudan çıkan alyan anahtarı yardımıyla Şekil C’deki gibi sıkarak güçlü 
bir biçimde sabitleyiniz.  
 

  Sabitleme Topu montajını rahat yapabilmek için halatları sabitleme 
topu iç kısmına doğru iyice bastırınız, sonra vidalarını takınız. 
 

  Montaj bittikten sonra güvenlik ağını çocuğunuzun 
uygulayabileceği kuvvetten daha büyük güçle zorlayarak test ediniz. 

1 No’lu tek delikli metal profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  

  

  Kutudan çıkan çelik halatı Şekil B’ deki gibi metal profiller üzerinde 
yer alan deliklerden geçirerek yukarı ve aşağı biçimde örünüz.  
 

  Sabitleme topları takılırken çelik halatı kendi kendine germektedir. 

Bu nedenle çelik halatı örerken fazla germeyiniz. 

 

  Dikine örme işleminden sonra halatı pense yardımıyla kesiniz. Çelik 
halatın uç kısmına Klemens parçasını takarak kutudan çıkan alyan 
yardımıyla sabitleyiniz. Ardından halatı gererek diğer uç kısmına da 
ikinci klemensi takarak sabitleyiniz. 
 

  İşlem sonunda halatın fazla kalan kısmını pense yardımıyla kesiniz. 
 

  Benzer bir şekilde halatı yatay olarak örünüz ve halatların uç kısmına 
Klemens parçasından takarak geriniz, halatın fazla kalan kısmını pense 
yardımıyla kesiniz. 

ŞEKİL-B 

 Pencere kanadınızı açınız. Kutudan çıkan 1 no'lu, 11 cm 
uzunluğundaki metal profilleri aralarında kendi genişlikleri kadar 
(11cm) mesafe bırakarak kalemle işaretleyiniz, ardından Şekil A’da 
ki gibi profilleri vidalayınız. Pencere kanadının genişliğine göre 
gerekmesi durumunda son kısımda 1 no’lu üzerinde tek delik 
bulunan metal (5cm) profilleri kullanınız. 

ŞEKİL-A 

4 No’lu parça 
Sabitleme Topu 

1 No’lu çift delikli metal profil 

3 No’lu parça 
Klemens 

Akıllı 

Vida 

ŞEKİL-C 
: +90 0212 522 22 71 
: +90 0532 501 22 71 
: info@winblock.com.tr 
: www.winblock.com.tr 
: winblocktr 

Montaj videosu 
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