A/B Borup, beboerorientering 4
VINDUER MED BRANDPOST

Sag nr.: 14174
Dato: 27.9.2019

KÆRE BEBOER I A/B BORUP
Denne orientering handler om vinduer med brandposte, og er til dig, der bor i en lejlighed med tofagsvinduer.
Orienteringen er ikke relevant for dig, hvis:
du har en altandør eller en terrassedør
du har et 3-fagsvindue
du bor i en lejlighed, hvor der kun er 1fagsvinduer

Nogle af de nye vinduer der monteres lige nu, er vinduer med brandpost. Vinduerne er kort omtalt i en
tidligere beboerorientering, men da der er kommet spørgsmål til hvordan vinduerne fungerer, og hvorfor
de monteres, får du en mere uddybende forklaring her.
Hvorfor?
I alle boliger i Danmark, stilles der specifikke krav til sikkerheden. Et af kravene er, at der skal være et
vindue eller en dør i facaden, der er stort nok til at brandfolkene kan redde et menneske ud, hvis det
brænder.
Mange af vinduerne i jeres ejendom er ikke store nok til at opfylde dette krav. Det var ikke noget man
havde samme fokus på, da jeres vinduer blev skiftet for mange år siden. I dag gør man lidt mere, for at
sikre sikkerheden.
Hvis vinduerne ikke er store nok, kan man montere et 2-fagsvindue med brandpost. En brandpost betyder
at lodposten – den midterste lodrette stolpe i vinduet – fastgøres til det ene vinduesfag. Det fastgøres
med to små skudrigler, sådan som kender det fra terrassedøre.
I tilfælde af brand, vil brandfolkene åbne skudriglerne, så de to små fag bliver til ét stort. Det betyder at
hullet bliver stort nok til, at man kan redde en person ud gennem vinduet.
Hos jer monteres vinduet med brandpost, så vidt muligt, i det vindueshul der er tættest på gadedøren.
På næste side kan du se, hvordan vinduer med brandpost fungerer.
Hvis du vil vide mere, har vinduesproducenten, Ideal Combi, lagt en kort video på Youtube, hvor man kan
se hvordan man bruger et vindue med brandpost.
Du kan finde videoen på denne adresse:
ttps://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=283pDn85aZY
Venlig hilsen Bestyrelsen for A/B Borup, Herbo Administration og sbs rådgivning.
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SÅDAN FUNGERER ET VINDUE MED BRANDPOST

Det ene fag på
vinduet, den
gående
ramme, åbnes
og lukkes på
helt almindelig
vis, med de to
anverfere
(hasper).

Det andet fag,
den stående
ramme, er
fastgjort til
karmen med to
skudrigler, sådan
som man kender
det fra
terrassedøre.
For at åbne
vinduet, vipper
man skudriglerne
op, henholdsvis
ned.

Ved daglig brug af vinduet,
er det tanken at du bruger
den gående ramme.
Når du skal pudse vinduet,
skal du låse den gående
ramme, så vinduet ikke
vipper ud, mens du pudser
det.
Det gør du ved at vippe den
lille skudrigel, der sidder
nederst på den gående
ramme.

Når man åbner den
stående ramme,
følger brandposten
med ud – ligesom
på en terrassedør.
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