Penta-Lock
Krukbediend schuifdeurslot

MEERPUNTSLOT EN BEDIENING
OMSCHRIJVING
Robuust meerpuntslot met maximale inbraakveiligheid voor uw schuifdeuren. Het
meerpuntslot met tuimelende haak en tot 4 bijkomende paddenstoeltappen zorgt voor
een extra veilige sluiting en voorkomt het uitheffen van de schuifdeur. Het meerpuntslot
is krukbediend en wordt in gesloten stand vergrendeld met cilinder.

KENMERKEN
• Het Penta-Lock slot kan eveneens voorzien worden van een kierstandsluiting:
2 eindstukken met een naar onder en naar boven uitschuivende pen waardoor twee
extra sluitpunten bekomen worden. De kierstandsluitstukken geven de mogelijkheid om
de schuifdeur in kierstand te vergrendelen en zodoende een verluchting te bekomen.
• Volledig vervaardigd uit roestvrije materialen.
• De sluitstukken en de meegeleverde regelplaatjes zijn getand, zodat ze heel eenvoudig
in de hoogte regelbaar zijn (tot 9 mm verticaal regelbereik).
• De Penta-Lock kan voorzien worden van een veiligheidspen (uitvoering
‘T’) die verkeerde bewegingen van de handgreep onmogelijk maakt. Deze
handgreepbeveiliging verhindert dat men bij een geopende schuifdeur de nachtschieter
en de paddenstoeltappen in de sluitstand kan plaatsen.
• Naast de hiernaast afgebeelde handgreep met hendel of de Horizon handgreep, hebt
u keuze uit een groot gamma aan handgrepen. De handgrepen kunnen afgewerkt
worden in meer dan 450 RAL-kleuren en sommige handgrepen zijn beschikbaar
in roestvrij staal.

UITVOERINGEN
• Penta-Lock bestaat in verschillende uitvoeringen:
− meerpuntslot met tuimelende nachtschieter en met 0, 2 of 4 paddenstoeltappen op de
doorlopende voorplaat.
− meerpuntslot met doorlopende voorplaat voor een 3-delige of 4-delige schuifdeur.
− meerpuntslot met 2 of 4 paddenstoeltappen op de doorlopende voorplaat.
− kort slot met tuimelende nachtschieter.
− kort slot met enkel 2 paddenstoeltappen op de voorplaat.
• Sloten
− Verkrijgbaar met 2 doornmaten.
− Voorplaten verkrijgbaar in verschillende lengtes: 1970 mm, 2170 mm en 2370 mm.
− Soorten voorplaten van het slot:
◊
◊

vlakke voorplaat: 16 mm en 20 mm.
U-vormige voorplaat: U20 mm en U24 mm.

• Sluitplaten:
− Zowel korte als doorlopende sluitplaten in verschillende afmetingen zijn beschikbaar.
− Doorlopende sluitplaten in 6 verschillende lengtes:
1970 mm, 2170 mm, 2370 mm, 2570 mm, 2770 mm en 2970 mm.

INBRAAKVEILIGHEID
• De van onder naar boven tuimelende nachtschieter (haak) in roestvrij staal voorkomt
het uitheffen van de vleugel en zodoende het openen van de schuifdeur in gesloten
stand met vergrendelde cilinder.
• Tot 4 bijkomende roestvrijstalen paddenstoeltappen zorgen voor meerdere sluitpunten
verdeeld over de hoogte van de schuifdeur.
• Inbraakveilige versterkte deurkrukken zijn voorzien van een speciale kern waardoor de
cilinder praktisch onbereikbaar wordt en het langschild uiterst moeilijk kan losgewrikt
worden.
• Doorlopende lange sluitlatten.

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.
Inox
• Vleugelgewichten tot 300kg met 2 wagens
(10.000 cycli).
• Declaration of Performance volgens EN13126-15.

VOORDELEN

Kunststof

• 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.

P EO P LE

VA N PAR Y S 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

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

25 March 2022 4:39 pm - Alle rechten en wijzigingen voorbehouden

S US TA I N A B LE G RO WTH

