B-Slide
Modulair meerpuntslot
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MEERPUNTSLOT

OMSCHRIJVING
• Meerpuntslot voor schuifdeuren in aluminium en PVC.
• Modulair: het middenslot is eenvoudig uitbreidbaar naar een meerpuntslot (3-puntslot en meer)
met behulp van verlengstukken. Het middenslot en de verlengstukken bevatten een regelbare sluithaak.
• Het openen en sluiten van de schuifdeur gebeurt door middel van een tringel die in de voorplaat schuift
waardoor de sluithaken naar boven of naar onder bewegen.
• Het meerpuntslot wordt bediend met een raamkruk of een komgreep en kan vergrendeld worden door
middel van een cilinder.

KENMERKEN
• Volledig vervaardigd uit hoogwaardige materialen. De voorplaat, de tringel, de sluithaken en de
schroeven zijn in roestvrij staal. De kruknoot is in messing.
• Snelle en eenvoudige montage met speciale koppelingen tussen het middenslot en de verlengstukken.
• Slot met vierkantstift verkrijgbaar in 3 verschillende doornmaten: 11,6, 14,1 en 20,6 mm.
• Meerpuntslot is beschikbaar met een U-vormige voorplaat van 15,2 mm.
• De verlengstukken zijn verkrijgbaar in 2 lengtes: 350 mm en 640 mm.
• Eenvoudige regeling van de sluithaken: 4 mm.
• Anti-foutbediening: in geopende stand blijven de sluithaken op hun plaats.
• Anti-kantelschroeven: bij gebruik van slechts één kruk zal het slot niet kantelen door het gebruik
van anti-kantelschroeven.
• De van onder naar boven schuivende sluithaak voorkomt het uitheffen van de vleugel.
• Geleidingsstukken waardoor de sluithaken beter in de profielgroef glijden en beter beschermd zijn.
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BEDIENING
• Vergrendeling met standaard eurocilinder.
• Raamkrukken: verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren. B-Slide kan eveneens bediend worden met een Sobinox handgreep uit
roestvrij staal of een Horizon handgreep.
• Komgreep: verkrijgbaar in natuur geanodiseerd en in meer dan 450 RAL-kleuren.

WIELEN
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.

Kunststof

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

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.
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VA N PA R Y S FA M I LY

COMPLETE SERVICE

V E R T I C A L I N T E G R AT I O N

Listen. Think. Do.
I N N O VAT I O N

TOP QUALITY
FITTINGS FOR ALUMINIUM WINDOWS & DOORS
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