Rollenband
Driedelig deurscharnier
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OMSCHRIJVING
Het Rollenband deurscharnier is een driedelig schroefbaar deurscharnier voor naar binnen draaiende en naar buiten draaiende
vlakke deuren. Deze scharnieren zijn proﬁelafhankelijk en worden op aanvraag ontwikkeld.
Het Rollenband deurscharnier kan voorzien worden van een inox coverset om er een andere uitstraling aan te geven. De set is
eenvoudig te monteren door de hulzen over de knoop van het scharnier te schuiven en daarna de meegeleverde grotere afdekdoppen
aan te brengen.

KENMERKEN

REGELING

•

Vleugelgewichten tot 250 kg (met vier scharnieren en
profielafhankelijk).

De Rollenbandscharnieren zijn regelbaar in twee of drie
richtingen zonder de vleugel te demonteren.

•

Vleugelafmetingen tot 1,4 m breed en tot 3 m hoog.

•

Zelfde scharnier voor linkse en rechtse deuren.

Bij het regelen blijft de cilindervorm steeds behouden, want
het kader- en het vleugeldeel verschuiven niet ten opzichte van
elkaar.

•

Eenvoudige en efficiënte montage, met klemankers of
aantrekstukken.

•

Zijdelingse regeling (in functie van de uitvoering):
-1,5 mm/+1,5 mm.

•

Volledig vervaardigd uit roestvrije materialen.

•

Hoogteregeling: -4 mm/+4 mm.

•

Verkrijgbaar in verschillende anodisatietinten, in inoxlook en
in meer dan 450 RAL-kleuren gepoederlakt.

•

Aandrukregeling (in functie van de uitvoering): 0/-0.5mm.

•

Onderhoudsvrij door zelfsmerende kunststofbussen.

•

Voldoet aan de Europese norm EN 1935:2002/AC:2003 met
classificatiecode:
4

•
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Hoge corrosiewerendheid van graad 4 - EN1670.
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VOORDELEN
•

Hoge gewichten.

•

Grote afmetingen.

•

Groot afregelbereik.

•

Plaatsingsgemak.

•

Onderhoudsvriendelijk.

•

Hoge kwaliteit.
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INBOUWVOORBEELD (NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR)

Met klemankers

INOX COVERSET

Met aantrekstukken

Sobinco ontwikkelt, produceert en exporteert een brede waaier aan esthetische oplossingen om aluminium
ramen, deuren en schuifdeuren op een gebruiksvriendelijke manier te bedienen en te beveiligen. Naast functionaliteit,
duurzaamheid en kwaliteit zijn veiligheid en vormgeving een belangrijk aspect van de productontwikkeling. Sobinco is een
partner die een ver doorgedreven dienstverlening biedt, van innovatie in ontwikkeling over flexibiliteit bij technische
ondersteuning en productieplanning tot betrouwbaarheid bij levering en dit zowel voor standaard producten als voor
maatwerk. Vanuit het Belgische hoofdkantoor worden de producten van Sobinco uitgevoerd naar 60 landen in de wereld.

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

19 juni 2019 8:27 a.m. - Alle rechten en wijzigingen voorbehouden

Niettegenstaande Sobinco producten onzichtbaar zijn voor de consument, zijn ze van cruciaal belang
voor de kwaliteit van het eindproduct en dragen ze bij tot een veilige, comfortabele en stijlvolle woon- en
werkomgeving.

