Levanto
Modulair hefschuifsysteem

Levanto

Powerful lift-slide system
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OMSCHRIJVING
Modulair hefschuifsysteem beschikbaar in 2 versies: een standaardoplossing met pennen en een premiumoplossing met haken
en doorlopende sluitlat. Geschikt voor zeer grote en zware vleugels.

KENMERKEN
• Vleugelgewichten tot 440 kg.
• Vlot schuivende elementen door het gebruik van gelagerde loopwielen.
• Geschikt voor 2-, 3-, 4- en 6-delige hefschuifdeuren.
• Verhoogde inbraakwerendheid mogelijk:
− Standaard oplossing met pennen, uit te breiden met 1 of 2 extra sluitpunten.
− Premium oplossing met haken, uit te breiden met 1 of 2 inox haken.
• Hoge corrosiewerendheid: de onderdelen zijn vervaardigd uit hoogwaardige staal-, zamak- en aluminiumlegeringen.
Naargelang het materiaal worden de onderdelen verzinkt en gepassiveerd, respectievelijk geanodiseerd.
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TOEPASSINGSBEREIK
• Vleugelbreedte:
− Met 2 loopwagens: 750-3300 mm.
− Met 2 extra loopwagens: 1350-3700 mm.
• Vleugelhoogte:
− Standaard slot: 800 tot ±2750 mm.
− Haakslot: 1800 tot ±2750 mm.
− De vleugelhoogte kan hoger zijn omdat de voorplaat
niet tot de bovenzijde hoeft te komen.
De maximale vleugelhoogte is ook profielafhankelijk.
• Vleugelgewicht (2 loopwagens):
− Loopwagens 30 mm: max. 250 kg.
− Loopwagens 42 mm: max. 330 kg.
• Vleugelgewicht (2 extra loopwagens):
− Loopwagens 30 mm: max. 400 kg.
− Loopwagens 42 mm: max. 440 kg.

TESTS & RESULTATEN
Getest volgens de Europese norm EN 13126-16 (2009) met classificatie:
Duurzaamheid

Gewicht

Corrosiewerendheid

Testafmetingen

H3

440

5

1400/2000

Duurzaamheid: H3 = 20.000 cycli = hoogste klasse.
Corrosiewerendheid: klasse 5 = 480 uren = hoogste klasse.
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ONDERDELEN
• Sloten:
− Standaardsloten:
 Beschikbaar met doornmaat 27,5 mm en 37,5 mm.
 5 lengtes:
∙ 2 lengtes (1100 en 1700 mm)
met krukhoogte 400 mm van bovenkant rail.
∙ 3 lengtes (2050, 2300 en 2650 mm)
met krukhoogte 1000 mm van bovenkant rail.
 Voorzien van 2 sluitpunten.
 Derde sluitpunt optioneel.
 Sluittappen met en zonder kierstand.
− Haaksloten:
 Beschikbaar met doornmaat 27,5 mm en 37,5 mm.
 3 lengtes (2050, 2300 en 2650 mm )
met krukhoogte 1000 mm van bovenkant rail.
 Standaard voorzien van 2 sluithaken.
 Derde sluithaak (= aparte losse haakset) optioneel.
 Doorlopende sluitlat op het kader.
− De sloten zijn afkortbaar aan de bovenzijde.
• Verlengstukken van 500 mm voor een extra vierde sluitpunt.
• Loopwagens hoogte 30 mm en 42 mm.
• Opties:
− Diktestukken voor de sloten.
− Diktestuk voor de sluittappen.
− Positioneringskaliber voor de sluittappen.
− Magneetcontact. Uitsparing reeds voorzien in slot.
− Gasdemperset voor vleugelgewicht > 200 kg.
− Sluitstuk voor dubbele vleugel.
− Diktestukken voor de loopwagens.
− Verbindingsstangen loopwagens.
− Borstels voor de loopwagens.
− Steunblokken voor de loopwagens.

Standaardslot

Hakenslot
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BEDIENING
• Handgrepen:
− Beschikbaar in Edge, Horizon en Sobinox.
− Standaard, SKG**, met of zonder kerntrekbeveiliging.
− Te combineren met komgreep of kruk buiten.
− Met of zonder cilinderopening.
− Afwerking: anodisatie of polyester poederlak in > 450 RAL-kleuren.

Edge

74031(C) (VI)

74031H(C) (VI)

74131(P) VI

74131H(P) VI

82790L VI

74004-1

74004-2

Horizon

74030(C) (VI)

74030B(C) (VI) 74130(B)(P) VI

82190L VI

74004-3

74004-4

74036(C) (VI)

74133(P) VI

74135(P) VI

Sobinox

74033(C) (VI)

74034(C) (VI)

74035(C) (VI)

74009-2

74009-4

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