Geef inbrekers
geen kans
Inbraakwerend hang- en sluitwerk voor ramen en deuren

The only thing
we have to fear
is fear itself.
Franklin D. Roosevelt

Sobinco, inspired by life

De mogelijkheid om ramen en deuren te openen en

Geïnspireerd door het leven, de mensen, hun

te sluiten, om voluit in het leven te stappen of bewust

veiligheid en gemoedsrust, ontwikkelt Sobinco

te kiezen om de drukte even buiten te houden. Om

hoogwaardig inbraakwerend hang- en sluitwerk

je huis en thuis goed af te schermen of om het open

voor ramen en deuren.

te stellen voor vrienden en familie... daar gaat het
in essentie om.

Je kan je familie niet voor alles behoeden, maar je
kan ze wel een veilige woonomgeving bieden.

Kies voor kwaliteit en veiligheid

Sobinco Inside, het kwaliteitslabel met het blauwe bolletje
De hang-en sluitsystemen met het blauwe bolletje zijn technologische hoogstandjes en 100% van
Belgische makelij.

Inside

Hoewel Sobinco producten bijna 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. Vraag naar inbraakwerend raam -en deurbeslag van Sobinco en je mag op beide oren
slapen.

Het SKG keurmerk
Aan de hand van het aantal SKG-sterren die op hang- en sluitwerk aangebracht worden, is zichtbaar
hoe inbraakwerend het is. Het Sobinco hang-en sluitwerk is voorzien van 2 of 3 SKG sterren, wat staat
voor grote inbraakwerendheid.

10 systemen

die uw woning inbraakveilig maken
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Inbraakwerende raamsystemen
DIEVENKLAUW VOOR DRAAIRAMEN EN DEUREN
De dievenklauw dient als extra beveiliging en verhindert het
uitheffen van uw draairamen en deuren. De dievenklauw is
SKG** gekeurd.
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Inside

CHRONO SAFE
Uw ramen bekomen een hogere graad van inbraakwerendheid
wanneer ze uitgerust worden met het inbraakvertragende
systeem Chrono Safe.
Het systeem Chrono Safe is SKG** gekeurd. Dit systeem
is voorzien van een aantal roestvrijstalen paddenstoeltappen,
veiligheidssluitstukken en beschermstukken. Het inbraakwerend
systeem wordt steeds bediend door een handgreep met cilinder.
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HORIZON
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Handgrepen met cilinder
HORIZON - EDGE
30000-670CYL

Alle raamtypes kunnen voorzien worden van een handgreep

31000-670CYL

30000-662CYL

EDGE

met cilinder. De vergrendelde greep is een belangrijke stap
naar een veiligere woning en een grote troef in het afschrikken
van inbrekers.

This SKG organization is ‘the’ test centre for the security
against burglary. The Chrono Safe window system has obtained
the SKG certificate .
30000-673CYL

31000-673CYL

35300-682-..CYL
36000-682-..CYL
36500-682-..CYL
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Motorgestuurd valraam
E-INVISITOP
De verdektliggende opperluchtsluiting
E-Invisitop biedt door middel van één motor
de mogelijkheid om het raam niet alleen te
laten kippen, maar ook te vergrendelen en
te ontgrendelen.

Inside
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Driedelig schroefbaar deurscharnier
ROLLENBAND MET DIEVENPENNEN
Driedelig schroefbaar deurscharnier voor naar binnen draaiende
en naar buiten draaiende vlakke deuren. De rollenband is voorzien
van 2 dievenpennen die het moeilijk maken om de deur uit het
frame te lichten. De rollenband werd SKG** gekeurd.

Inside

ORCA
Het Orca meerpuntslot is voorzien van een boven- en onderslot met
een naar boven gerichte haak en 2 veiligheidspennen om deuren
Bo

nog beter te beschermen tegen inbraak.
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Voor extra inbraakbeveiliging zijn boven- en onderslot voorzien van:
• haakschieters voor beveiliging in horizontale richting.
• 2 veiligheidspennen voor beveiliging in verticale richting.
• naar boven gerichte haakschieter als uithefveiligheid.

• Orca Security sloten met haken in inox zijn geschikt voor
RC3 configuraties.
• Het dagschietermechanisme, krukmechanisme en de
niet-ontkoppelbare tandwielen zorgen voor maximale stevigheid.
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• Orca Standaard sloten met haken in zink legering zijn
geschikt voor RC2 configuraties.
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• tuimelende haakschieters.

derslo
t

g

05

Uniek meerpuntslot met haak en pen voor
inbraakwerende deuren
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Veiligheidscilinders SKG** en SKG***

SKG*** gekeurde veiligheidscilinders met of zonder eigendoms-certificaat, extra harde sluitstiften, omkeerbare
sleutel, anti-boor beveiliging en uitgebreide passe-partout mogelijkheden verhogen de inbraakwerendheid
gevoelig.

Inside
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Inbraakwerende deurkrukken met langschild,
cilindercovers en komgrepen
HORIZON - EDGE
De Horizon en Edge Security deurkrukken en komgrepen zijn inbraakwerende oplossingen in massief aluminium
waardoor de cilinder praktisch onbereikbaar wordt. In combinatie met kerntrekbeveiliging hebben de Edge
krukken zelfs een SKG*** keurmerk, een nachtmerrie voor elke inbreker. Vraag naar onze uitgebreide brochures.

HORIZON

82100(B)(C)L (VI)
82110(B)(C)L (VI)

82106(C)L (VI)
82116(C)L (VI)

82392-13-50
82392-14-50
82392-15-50

82180(C)L (VI)
82181(C)L (VI)

82182(C)L (VI)

82700(C)L (VI)
82700SPL VI
82710(C)L (VI)
82710SPL VI

82706(C)L (VI)
82706SPL VI
82716(C)L (VI)
82716SPL VI

82391-13-50
82391-14-50
82391-15-50

82780(C)L (VI)
82781(C)L (VI)

82782(C)L (VI)

EDGE
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Cilinderbediende 2-puntsluiting
geschikt voor schuifdeursystemen
BT-LOCK
Met deze cilinderbediende sluiting kan een schuifraam als toegangsdeur
gebruikt worden. Het is de meest discrete schuifraamsluiting op
de markt waarbij door enkel boven- en onderaan te sluiten het
verticale kaderproﬁel gevrijwaard blijft van sluitstukken of sluitlijsten.
De stevig verankerde aantrekstukken op de uiteinden van de voorplaat
zorgen voor een sterke weerstand bij een eventuele inbraakpoging of bij
verkeerd gebruik. BT-Lock is standaard van een SKG***-keuring voorzien.
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Inside

Security deurtrekker met en zonder kerntrekbeveiliging.
EDGE

SOBINOX

De Edge Security deurtrekkers zijn inbraakwerend en voorzien

De Sobinox deurtrekkers zijn volledig vervaardigd uit hoogwaardig

van een langschild in massief aluminium (roestvrij staal voor

roestvrij staal AISI 304 en worden geleverd in matte uitvoering. Ze

de kerntrekversie). De greep is vervaardigd uit roestvrij staal. De

zijn inbraakwerend en voorzien van een langschild in massief

deurtrekkers hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge

roestvrij staal. De deurtrekkers hebben volgens de Europese

corrosiewerendheid graad 5 (480u).

norm EN1670 een hoge corrosiewerendheid graad 4 (240u).

82730(C) (VI)

74024P VI

74022(C) (VI)

74022P VI
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Inbraakwerend krukbediend meerpuntslot
voor schuiframen
PENTA-LOCK
De Penta-Lock in zijn verschillende uitvoeringen biedt de beste
waarborg tegen inbraak. Het robuuste meerpuntslot met
tuimelende haak en tot 4 bijkomende paddenstoeltappen
zorgt voor een extra veilige sluiting en voorkomt het uitheffen
van de schuifdeur.

Inside

Voorzorgsmaatregelen
die inbrekers ontmoedigen

Maak extra werk van deuren, ramen en schuifdeuren. In ruim 80% van de gevallen verschaffen
inbrekers zich toegang tot de woning via de buitendeuren. Naast de stevigheid van de deur is goed
hang- en sluitwerk van het grootste belang. Ramen en schuiframen zijn bijzonder kwetsbaar. Stevig
glas is een basis, maar net zoals bij deuren is inbraakwerend hang- en sluitwerk een belangrijk element
dat bijdraagt tot de inbraakveiligheid.

Een inbreker heeft een hekel aan 3 zaken: tijdverlies, lawaai en aanwezigheid van mensen of dieren!
Speel daarop in en maak het hem moeilijk.

Hou de straatzijde van uw tuin open. De inbreker kan zich moeilijker verschuilen.

Bekijk de inhoud van uw tuinhuis of garage. Daar ligt vaak het beste gereedschap om in te breken. Sluit
alles goed af.

Leg geen klimtuigen klaar voor de dief. Berg ladders en tuinmeubelen veilig op.

Een boodschap aan het raam is als een uitnodiging. Laat ze achterwege.

Vermijd volle brievenbussen en maak afspraken met de buren. Het ene plezier is het andere waard.

Maak een registratielijst met foto’s van uw bezittingen.

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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Listen. Think. Do.

