BT-Lock
De esthetische schuifdeursluiting
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ALGEMENE KENMEREN
MINIMALISTISCH DESIGN
BT-Lock of Bottom & Top Lock, is de meest discrete schuifdeursluiting op de markt. Door enkel boven- en onderaan te sluiten,
blijft het verticale kaderproﬁel vrij van ontsierende sluitstukken of sluitlijsten. De basisset bereikt vleugelhoogtes tot 3150 mm en kan
worden uitgebreid tot 4450 mm. Daarom is de BT-Lock uiterst geschikt voor architecturale toepassingen in bouwprojecten met
grote glaspartijen, waar esthetiek primeert.

GEBRUIKSGEMAK
BT-Lock is een eenvoudige en compacte cilinderbediende 2-puntssluiting die past voor de meeste schuifdeursystemen. De bediening
binnen en buiten is mogelijk zonder kruk, door één enkele draaibeweging van 360° met een sleutel of draaiknop (bedieningskracht
< 1,5Nm).

INBRAAKVEILIGHEID
BT-Lock is standaard SKG*** gekeurd, in combinatie met een security komgreep of een afsluitbare knopbediening. De stevig verankerde
aantrekstukken op de uiteinden van de voorplaat zorgen voor een sterke weerstand bij een eventuele inbraakpoging. Bovendien beschikt de
BT-Lock over een anti-uitheffunctie door de minimale speling van 2 mm tussen het sluitstuk bovenaan en het aantrekstuk van het slot wanneer
het gesloten is.

UITMUNTENDE KWALITEIT
Alle onderdelen van de BT-Lock zijn vervaardigd uit hoogwaardige roestvrije materialen en worden gekenmerkt door een hoge
corrosiewerendheid, klasse 4. Daardoor kan BT-Lock in alle Belgische klimaatzones aangeboden worden.
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TECHNISCHE KENMERKEN
EENVOUDIGE SAMENSTELLING
BT-Lock bestaat standaard uit:
• een universeel schuifdeurslot verkrijgbaar in
3 lengtes: 2300 mm, 2700 mm en 3100 mm met slechts één doornmaat van 27 mm.
• een profielafhankelijke bevestigings- en sluitstukkenset voor een stevige bevestiging op vleugel en kader en voor een
perfecte sluiting van de schuifdeur.
Deze set is verkrijgbaar zonder of met kierstand. Bij de kierstandversie zijn de sluitstukken en de ondervulstukken voorzien van
een extra opening voor een kierstand.
Het beslag is identiek voor 2-, 3-, en 4-slag schuifdeuren.

Sluitstukken en ondervulstukken kierstand
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PLAATSINGSGEMAK
Het slot is reeds voorgemonteerd op de voorplaat en wordt geleverd inclusief tringels,
waardoor beiden met één simpele zaagbeweging tegelijk kunnen worden ingekort.
Het slot wordt met verdektliggende schroeven bevestigd in de vleugel. De bevestigingsschroeven zijn in de set inbegrepen.
De sluitstukken zijn +/- 2 mm regelbaar, de sluitpin heeft een speling van 1,5 mm
rondom.
Bij herstellingen hoeft de vleugel niet uitgenomen te worden. Het slot is gemakkelijk
vervangbaar na installatie. Ook de tringels met sluitpinnen kunnen na het verwijderen van het slot vervangen worden.

VERLENGSTUK
De verlengstukken van 0,5 m en 1,3 m worden gebruikt voor het bereiken van vleugelhoogtes van 3150 mm tot 3650 mm en van 3650 mm tot
4450 mm. Het is volledig voorgemonteerd.
Het verlengstuk mag niet worden ingekort. Enkel de voorplaat van de
basisset wordt op maat gezaagd.
Het verlengstuk is SKG*** gekeurd.
De afzonderlijke profielafhankelijke bevestigingsset moet apart worden
besteld.

Bevestigingssets
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BEDIENING
De BT-Lock kan bediend worden met een (veiligheids)cilinder: uitgefreesd in het profiel, met een cilinderring of cilindercover of
ingewerkt in een inbouw- of opbouwkomgreep uit het Edge of Horizon gamma. We bieden komgrepen aan voor binnen en buiten,
met en zonder cilinderopening. Veiligheidscilinders SKG** zijn ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering.

CILINDERS

CILINDERRING & CILINDERCOVERS

KOMGREPEN
Horizon

Standaard











82180(C)L (VI)
82181(C)L (VI)

82182(C)L (VI)

82090L VI
82091(C)L VI

82092CL (VI)

6731D

Edge



Sobinox













82780(C)L (VI)
82781(C)L (VI)

82782(C)L (VI)

82690L VI
82691(C)L VI

82692CL VI

82783 (VI)
82784(C) (VI)

82785(C) (VI)
82786(C) (VI)





 

Mogelijke combinaties van komgrepen en deurtrekkers.
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DEURTREKKERS
Horizon



Edge

Standaard





82116L

82716L

6750
6751
6752

Design deurtrekkers met en zonder vingeruitsparing.


Dit minimalistisch ontwerp kan afzonderlijk of in combinatie met
een knopcilinder of draaiknop met vierkantstift gebruikt worden.
Het bestaat in 2 uitvoeringen: met en zonder ergonomische
uitsparing.
• De bevestigingsgaten zijn onzichtbaar.
• Alle bevestigingsmateriaal is inbegrepen in de set.
• De schuifdeurgreep kan afgewerkt worden in verschillende
anodisaties en polyester poedergelakt in 450 RAL-kleuren.
74005(VI)
74005-2

Edge Security deurtrekker
met en zonder kerntrekbeveiliging.

74006(VI)
74006-2

Sobinox Security deurtrekker
met en zonder kerntrekbeveiliging.





De Edge Security deurtrekkers zijn inbraakwerend en voorzien
van een langschild in massief aluminium (roestvrij staal
voor de kerntrekversie). De greep is verdaardigd uit roestvrij
staal. De deurtrekkers hebben volgens de Europese norm
EN1670 een hoge corrosiewerendheid graad 5 (480u).
Afwerking: polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

De Sobinox deurtrekkers zijn volledig vervaardigd uit hoogwaardig
roestvrij staal AISI 304 en worden geleverd in matte uitvoering. Ze
zijn inbraakwerend en voorzien van een langschild in massief
roestvrij staal. De deurtrekkers hebben volgens de Europese
norm EN1670 een hoge corrosiewerendheid graad 4 (240u).

82730(C) (VI)

74023P VI

74022(C) (VI)

74022P VI

We bieden de deurtrekkers aan in linkse en rechtse versie, met en zonder cilinderopening, voor binnen en buiten. De deurtrekkers met
kerntrekbeveiliging worden enkel aan de buitenzijde voorzien.
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KNOPCILINDER
De knopcilinder bedient de BT-Lock en vervangt de sleutelbediende cilinder. De vormgeving van de knopcilinder is even strak als de
deurtrekker en kan in dezelfde afwerkingen verkregen worden.
De knopcilinder is beschikbaar voor verschillende cilinderreeksen:
• standaard cilinders 883 en 884.
• veiligheidscilinders 963 en 964 (SKG***, uitgezonderd bij halve cilinders).
• veiligheidscilinders 973, 974, 953 en 954 (SKG**, uitgezonderd halve cilinders).

883, 963, 973

884, 964, 974

953

954
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DRAAIKNOP MET VIERKANTSTIFT
De BT-Lock kan bediend worden aan de hand van een draaiknop met vierkantstift in plaats van een sleutelbediende cilinder of knopcilinder. De draaiknop is voorzien van een vierkantstift verkrijgbaar in verschillende lengtes. De
draaiknop werd vormgegeven in lijn met de strakke deurtrekker en kan in dezelfde afwerkingen verkregen worden.

De bediening van de standaard draaiknop gaat als volgt:

De bediening van de afsluitbare draaiknop gaat als volgt:

• de knop naar je toe te trekken.
• de knop 360° draaien.

• Vergrendelen:
- Het ronde knopje indrukken.
• Ontgrendelen:
- De sleutel op het knopje plaatsen.
- De sleutel ongeveer 45° verdraaien (kan in beide
richtingen).
- Het knopje wordt gereset (click) en de draaiknop is
ontgrendeld.

Koppelstuk
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WIELEN
VOOR SCHUIFRAMEN MET HOGE GEWICHTEN
Omschrijving
Wielkasten voor schuiframen voorzien van hoogkwalitatieve wielen, beschikbaar in inox of hoogwaardige kunstof.
Deze wielen kunnen hoge gewichten aan, zonder dat ze vervormen. De voorgemonteerde borsteltjes houden de rail net en zorgen
voor een langere levensduur.

Kenmerken
Hoogwaardige kunststof
• Vleugelgewichten tot 300kg met 2 wagens
(20.000 cycli)
• Vleugelgewichten tot 400kg met 4 wagens
(20.000 cycli)
• Declaration of Performance volgens EN13126-15
Inox
• Vleugelgewichten tot 300kg met 2 wagens
(10.000 cycli)
• Declaration of Performance volgens EN13126-15

Voordelen
•
•
•
•
•
•

Hoge gewichten
Hoge cycli
Eenvoudige montage
Onderhoudsvriendelijk
Hoge kwaliteit
Lange levensduur

Kunststof

Inox

Wij zijn Sobinco. Wij zijn doeners, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve bedieningssystemen en
componenten voor de aluminium ramen- en deurenindustrie.
Bij Sobinco zit het volledige productieproces onder één dak. Zo beheren en controleren we de volledige waardecreatieketen.
Dat zorgt voor een grote flexibiliteit en laat ons toe om op korte termijn duurzame resultaten te boeken.
Innovatie is onze passie. Onze creativiteit, kennis en vakmanschap zorgen voor toegevoegde waarde die zich vertaalt in hoogwaardige
producten, eenvoudige montage, modulariteit, duurzaamheid en esthetisch comfort.
Ons gedreven team streeft ernaar onze huidige producten continu te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen.
Wij luisteren daarvoor naar de markt en naar onze klanten.
We gebruiken hoogwaardige materialen voor onze ontwikkelingen. Ze worden grondig getest volgens de hoogste richtlijnen
en kwaliteitsnormen. Elk product moet hieraan minstens voldoen en vaak scoren ze zelfs beter dan de vereiste normen.
Wij zijn buitengewoon klantgericht. Niet alleen wat betreft de ontwikkeling van onze producten, ook in de ondersteuning na verkoop,
bij de plaatsing en zelfs lang daarna.
Sobinco is een financieel gezonde en hoogtechnologische omgeving waar onze specialisten ter zake zich focussen op onze sterktes. Met
meer dan 60 jaar op de teller, mag je gerust stellen dat we een stabiele partner zijn, die van aanpakken weet. Toch zijn wij toegankelijk
gebleven. Hier heerst een familiale sfeer met wederzijds respect voor de directie, de klanten, de partners en de medewerkers.
Wij zijn Sobinco. Wij zijn doeners. We luisteren. We denken in mogelijkheden. We steken samen de handen uit de mouwen.

P EO P LE

VA N PAR YS FAM I LY

C OMPL ETE S ER V I C E

V ERTICAL INTEGRAT IO N

Listen. Think. Do.
INNO VATIO N

T OP QUALI TY
F I TTI NG S FO R ALU M INIU M WINDO WS & DO O RS

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com
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