Euroscharnier 3D
Driedelige klembare scharnier

OMSCHRIJVING
Het Euroscharnier 3D is een driedelig klembaar deurscharnier
voor profielen voorzien van een eurogroef met kadergroef van 14/18
mm. Het Euroscharnier 3D is geschikt voor naar binnen draaiende
en naar buiten draaiende opdekdeuren. De verdektliggende
bevestiging zorgt voor een strakke afwerking.
Optioneel kunnen de scharnieren voorzien worden van
2 dievenklauwen die ingrijpen in het kader om uw deur extra te
beveiligen tegen inbraak.
Het Euroscharnier 3D kan ook voorzien worden van een inox
coverset om er een andere uitstraling aan te geven. De set
is eenvoudig te monteren door de hulzen over het scharnier te
schuiven en daarna de afdekdoppen aan te brengen.

KENMERKEN
• Vleugelgewichten tot 180 kg (met vier scharnieren en
profielafhankelijk).
• Vleugelafmetingen tot 1,4 m breed en tot 3 m hoog.
• Zelfde scharnier voor linkse en rechtse deuren.
• Eenvoudige en efficiënte montage zonder uitfrezingen
en boringen.
• Vervaardigd uit roestvrije materialen.
• Verkrijgbaar geanodiseerd, in inox look en in meer dan 450
RAL-kleuren.
• Onderhoudsvrij door zelfsmerende kunststofbussen.
• Voldoet aan de Europese norm EN 1935:2002/AC:2003 met
classificatiecode:
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• Hoge corrosiewerendheid graad 4 - EN1670.

REGELING
Dievenklauw met verlaagde basis.

De Euroscharnieren 3D zijn regelbaar in drie richtingen
zonder de vleugel te demonteren, mits het lossen van de
bevestigingsschroeven.
Bij het regelen blijft de cilindervorm steeds behouden, want het
kader- en het vleugeldeel verschuiven niet ten opzichte van elkaar.

INBOUWVOORBEELD

• Traploze hoogteregeling: -4 mm/+4 mm.

(naar binnen draaiende deur)

• Traploze aandrukregeling: 0/-0,8mm.

VOORDELEN
• Hoge vleugelgewichten.
• Gemakkelijk regelbaar.
• Plaatsingsgemak.
• Onderhoudsvriendelijk.
• Hoge kwaliteit.
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• Zijdelingse regeling: -1,5 mm/+1,5 mm.

