Opbouw deurscharnieren
2-delig en 3-delig scharnier

OMSCHRIJVING
Universeel opbouwdeurscharnier met een esthetisch design voor aluminium deuren.

KENMERKEN
• Verkrijgbaar in 2- en 3-delige uitvoering.
• Zelfde scharnier voor zowel linkse als rechtse deuren.
• Eenvoudige montage: direct schroefbaar (schroeven in roestvrij staal of behandeld
staal) of bevestiging met aantrekstukken.
• Afwerking: verkrijgbaar in geanodiseerd, wit gelakt en in meer dan 450 RAL-kleuren
gelakt en in diverse structuurlakken.
• Regeling: 3-dimensionaal zonder de bevestigingsschroeven los te draaien.
Dankzij de unieke zijdelingse regeling is er geen verschuiving zichtbaar tussen het kaderen het vleugeldeel van de deurscharnier.
• Onderhoudsvrij door hoogwaardige kunststofbussen.
• Veiligheidspennen tegen het afzakken van kader- en vleugeldeel.
• Verhoogde inbraakveiligheid door middel van een borgingspen wanneer de
scharnieren aan de buitenzijde gemonteerd worden.

REGELING
• De scharnieren zijn 3-dimensionaal traploos regelbaar met slechts 1 standaard
zeskantsleutel.
− Zijdelingse regeling: -3 mm/+3 mm.
− Hoogteregeling: -1 mm/+4 mm.
− Aandrukregeling: -1.25 mm/+1.25 mm.

TOEPASSINGSBEREIK
TWEEDELIGE SCHARNIER
• Maximale vleugelgewichten tot 120 kg met 2 scharnieren.
• Materiaal: vervaardigd uit roestvrije materialen.
• Conform volgens de norm EN 1935:2002.
• met CE-classificatie 4 7 6 0 1 4 1 13 en SKG**.

DRIEDELIGE SCHARNIER
• Maximale vleugelgewichten tot 160 kg met 2 scharnieren.
• Materiaal: vervaardigd uit roestvrije materialen.
• met CE-classificatie 4 7 7 0 1 4 1 14 en SKG***, onder voorwaarde
dat 3 scharnieren op de deur geplaatst worden.

VOORDELEN
• Eenvoudige montage met directe verschroeving of montage met aantrekstukken.
• Links en rechts bruikbaar.
• 3-dimensionele regeling met behulp van slechts 1 zeskantsleutel bij gemonteerde deur.
• Verstevigingspennen tegen het afzakken van kader- en vleugeldeel.
• Inclipsbare afdekkappen die met een schroefje vastgezet worden.
• Verhoogde inbraakveiligheid dmv een borgingspen wanneer de scharnieren aan de
buitenzijde gemonteerd worden.

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België

commercial@sobinco.com

T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21

www.sobinco.com

16 May 2021 4:40 pm - Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.

• Conform volgens de norm EN 1935:2002.

