Balkonraam
met lage dorpel
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OMSCHRIJVING
De balkonraamoplossing bestaat uit basissets voor ramen met een verlaagd dorpelprofiel en beperkte ruimte tussen vleugel- en
kaderprofiel. Deze sets zijn uitgerust met o.a. een nieuw kaderoploopblokje en een nieuw kipstuk met uithefbeveiliging. De nieuwe
stolpsets en middensluitingsets zijn voorzien van een SKG** gekeurd sluitstuk op het dorpelprofiel.
De sets zijn beschikbaar voor Chrono Standaard, Plus en Safe voor draai-kip-, draai- en kip-draairamen (behalve kip-draaistolpramen) met enkele en dubbele vleugels, voor naar binnen- en naar buitendraaiende ramen met 14/18 of 10/14 groef.
Steeds toepasbaar met zichtbare scharnieren. Met Chrono Invision Pro scharnieren is dit mogelijk indien de combinatie van
het aluminium dorpelprofiel, aanslagprofiel en de specifieke hoekstukken van de middendichting hiervoor geschikt is.
Deze informatie moet bij de systeemleverancier opgevraagd worden.
Er is ook nog een optionele sluitset verkrijgbaar voor de actieve vleugel van een dubbel raam voor verhoogde wind- en waterdichtheid.

KENMERKEN

VOORDELEN

•

Vleugelgewichten tot 130 kg met zichtbare scharnieren.

•

Grote vleugelbreedtes.

•

Vleugelgewichten tot 200 kg met Chrono Invision Pro
scharnieren.

•

Verhoogde wind- en waterdichtheid.

•

Vleugelbreedte van 670 mm tot 1400 mm (draaikipramen).

•

Standaard Chrono tringeltabellen.

•

Grote inbraakwerendheid.

•

Vleugelbreedte van 400 mm tot 1400 mm (draairamen).

•

Esthetische en economische oplossing.

•

Vleugelbreedte van 400 mm tot 1200 mm
(kip-draairamen).

•

Vleugelhoogte van 1800 mm tot 2800 mm.

•

Vervaardigd uit roestvaste materialen.

•

Hoge corrosiewerendheid graad 4 - EN1670.

•

SKG** gekeurd in combinatie met Chrono Safe beslag.

•

RAL gecertificeerd.

REGELING
De sluitstukken en sluittappen zijn regelbaar in twee richtingen.
De sluitpunten onderaan zijn na plaatsing nog bereikbaar voor
regeling met behulp van een steeksleutel.
•

Sluitstukken: zijdelingse regeling: -1,5 mm/+1,5 mm.

•

Sluittappen: excentrische regeling: -0,8 mm/+0,8 mm.
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BASISSET 35840-36 (OPTIONEEL)

BASISSET 35110-3 (DRAAI-KIP STANDAARD)

Meer sets beschikbaar.

STOLPSET 27114-36

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
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