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INLEIDING
Beste klanten,
2013 zit er bijna op. Ook dit jaar hebben wij niet stilgezeten en daardoor willen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte
brengen van enkele nieuwe zaken binnen het Sobinco gamma.
In deze nieuwsbrief zullen we enkele belangrijke nieuwigheden in de kijker zetten. Zo wordt een nieuwe versie van
de cataloog gelanceerd. Niet alleen is de lay-out onder handen genomen, maar ook de indeling is aangepast om het
gebruiksgemak te verhogen. We stellen ook de nieuwe chrono kipdraai-stolp oplossing voor, de Horizon Security SKG**
deurkruk en Horizon raamkruk en een nieuwe chrono raamgreep met losse greep.
Daarnaast maken we via deze weg gebruik om een aantal interessante elementen binnen ons gamma te benadrukken.
Zo geven we een overzicht van alle Sobinox krukken die verkrijgbaar zijn in de alu uitvoering en plaatsen we de Chrono
Invision montagetool nog eens in de spotlight. Graag roepen wij ook geïnteresseerden op die op onze site geplaatst willen
worden als contact voor particulieren.
Tot slot nodigen wij u graag uit op onze stand op Polyclose 2014. Daar presenteren we een aantal nieuwe, te verwachten
producten. Zoals de verdere uitbreiding van het Horizon gamma met onder andere een rosetloze raamkruk en een
hefschuifkruk, presenteren we het nieuw insteekslot en de nieuwe Orca panieksluiting. Ook kunt u op Polyclose ons nieuw
berekenings- en visualisatie software pakket Chrono Logic uitproberen.
Wij wensen u alvast een gezellige kerstperiode en een gelukkig nieuwjaar en kijken er naar uit om u op onze stand te
verwelkomen op Polyclose!
Met vriendelijke groeten,
Het Sobinco-team   

1. BELANGRIJKE NIEUWIGHEDEN

Lancering nieuwe cataloog
Vanaf 2014 introduceren wij onze nieuwe cataloog volledig binnen de lijn van onze nieuwe huisstijl. Niet alleen de lay-out
werd in een nieuw kleedje gestopt, maar ook de indeling is aangepast om het gebruiksgemak te verhogen. Ook de online
versie van de cataloog zal worden aangepast en zal vervangen worden door de nieuwe uitgave.
Om de nieuwe cataloog te bemachtigen, vragen wij u contact op te nemen met uw regioverantwoordelijke. Uiteraard kan
u zich ook nog steeds via onze website registreren om de nieuwe cataloog te verkennen. Voor de klanten die nog niet
geregistreerd zijn, vindt u hier de rechtstreekse link naar onze website en een link naar een overzicht van alle beschikbare
folders.
•

Link registratie download cataloog

•

Link naar alle folders

Nieuwe Chrono kipdraai-stolp oplossing
Voor Chrono kipdraai-stolp kunnen wij u vanaf nu een nieuwe oplossing aanbieden in combinatie met Chrono Plus en
Chrono Safe. Voor de Chrono Plus kipdraaizijde werd namelijk een nieuwe set samengesteld. Via onderstaande link kunt
u de tekening hiervan bekijken. Graag benadrukken wij ook dat de kipgrendel en het kipsluitstuk te verkrijgen zijn in een
grootverpakking, respectievelijk met de volgende codes: G31000-622 en G36540-810.
Deze toepassing is ook mogelijk in een Chrono Safe uitvoering. Hiervoor moet de basisset voor kipdraai gecombineerd
worden met de 36040-40. Ook van deze bijkomende set is een tekening beschikbaar.
•

Link set Chrono stolpraam met kip-draai

•

Link bijkomende set voor stolpraam met kip-draai met centrale bediening

•

Link voorstelling stolpraam met kip-draai Safe SKG

Nieuwe chrono raamgrepen met losse greep
We delen graag mee dat er een nieuwe Chrono raamgreep met losse greep beschikbaar is. Het betreft de 30000-657W.
Deze variant is toepasbaar op alle mogelijke types van de Chrono raamgrepen. De 30000-657W is dan te bedienen met
een speciale sleutel, die bij ons de referentie 505W draagt. Hiermee kan de kruk gemakkelijk bediend worden, zelfs zonder
de greep.
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Horizon Security SKG ** deurkruk en Horizon raamkruk
Naast de standaard Horizon deurkrukken, zijn vanaf heden ook de Horizon Security SKG** deurkrukken verkrijgbaar. Deze
speciaal ontworpen inbraakwerende deurkrukken zijn voorzien van een langschild in massieve aluminium. Hierdoor is de
cilinder praktisch onbereikbaar en kan het langschild uiterst moeilijk worden losgewrikt.
Aan deze Security deurkrukken aan de buitenzijde werden door het SKG-instituut in Nederland 2 SKG-sterren toegekend.
Hierdoor kunnen deze krukken toegepast worden om een hogere inbraakveiligheid te garanderen.
Deze uitvoering is niet enkel mogelijk bij de standaard Horizon krukken, maar ook voor de Horizon rolluikkrukken,
Pentalockkrukken, deurknoppen,… Om alle mogelijkheden te overlopen raden wij u aan om de productfolder te consulteren.
Sinds kort is ook de Horizon raamkruk verkrijgbaar. De kruk heeft hetzelfde uitzicht als de standaard Horizon deurkruk met
kortschild en wordt voorzien met een verloopstift van 8 naar 7 mm. Deze handgreep is toepasbaar voor draai-kip, kip-draai,
draai- en kipramen en wordt gemonteerd met het insteekslot.

•

Link naar de productfolder Horizon Security

•

Link naar de productfolder Sobinco deur – en raamkrukken

•

Link naar de cataloog Horizon

BELANGRIJKE nieuwigheden

3

2. In de kijker

Overzicht sobinox krukken in alu uitvoering
Geregeld krijgt onze commerciële dienst de vraag welke Sobinox krukken verkrijgbaar zijn in een alu uitvoering en bijgevolg
ook gelakt kunnen worden in meer dan 450 RAL-kleuren. We geven u alvast hieronder een kort overzicht en verwijzen u
voor verdere informatie graag door naar onze catalogus en productfolder.
Deurkrukken
Type greep
Langschild

1845AL

1846AL

1848AL

Ovaal kortschild

1805AL

1806AL

1808AL

Raamkrukken
Type greep
Ovaal schild

1850AL

1852AL

Rechthoekig schild

1855AL

1857AL

Pentalockkrukken
Type greep
Langschild

1845ZAL/1845ZCAL

•

Link info Sobinox

•

Link folder Sobinco raam –en deurkrukken

1846ZAL/1846ZCAL

1848ZAL/1848ZCAL

Chrono Invision montagetool
Om de montage van de Chrono Invision te ondersteunen hebben wij een speciale tool hiervoor ontwikkeld. Door de positieve
respons die wij hierop hebben gehad willen wij dit artikel nogmaals in de kijker zetten. Deze montagetool zorgt ervoor dat
de schroeven uiterst gemakkelijk kunnen aangespannen worden.

•

Link naar cataloogpagina

In de kijker
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Doorverwijzing particulieren
Door het succes van onze website worden wij meer en meer geconsulteerd door particulieren die enerzijds het beslag van
hun ramen willen laten vernieuwen en anderzijds zelf herstellingen willen uitvoeren. Graag zouden wij op dan ook een
pagina aanmaken op de site die zij kunnen consulteren om informatie te verkrijgen waar zij in hun regio terecht kunnen
om Sobinco producten aan te kopen.
Klanten die bereid zijn om hieraan mee te werken en akkoord gaan om hun contactgegevens op onze particuliere site te
laten opnemen, vragen we een mail te sturen naar ruth.vervenne@sobinco.com.
De aanvragen zullen intern bekeken worden en een selectie zal dan uiteindelijk op de site geplaatst worden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking hieraan!

Gebruik nieuwe poeders
De samenstelling van een aantal matte poeders werd recent gewijzigd door de leverancier Dupont. Hierdoor kan dit bij
sommige poeders tot een kleurverschil leiden. Gezien de samenstelling aangepast is, hebben deze poeders ook een
nieuwe poedercode gekregen. Om mogelijke misverstanden te voorkomen, benadrukken wij hierbij nogmaals het belang
van het opgeven van de correcte poedercode tijdens het bestellen. Dit geldt uiteraard niet enkel voor deze nieuwe matte
poeders, maar ook voor andere matte poederlakken en structuurlakken.

In de kijker
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3. Polyclose 2014: te verwachten producten

Als afsluiter van deze nieuwsbrief willen we u zeker ook uitnodigen om ons een bezoek te brengen op Polyclose. Ook dit
jaar is Sobinco namelijk van de partij.
Polyclose vindt plaats van donderdag 16 tot zaterdag 18 januari in Flanders Expo te Gent. U kunt ons bezoeken op stand
1500.
We kijken ernaar uit om een voorstelling te geven van nieuwe, te verwachten producten, die leverbaar zullen zijn in het
voorjaar 2014. Hieronder geven we u alvast een kort overzicht.

UiTbreiding Horizon gamma
Het succesverhaal van de Horizon reeks wordt verder gezet met de introductie van de volgende grepen :
•

Rosetloze afneembare raamkruk

•

Rosetloze afsluitbare en afneembare raamkruk voor DK en KD

•

Raamkruk met vork

•

Afsluitbare raamkruk met vork

•

Hefschuifkruk

Deze krukken maken het mogelijk om het Horizon design, naast de deurkrukken door te trekken voor een compleet project.

Polyclose 2014: te verwachten producten
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Nieuw insteekslot
Het huidig insteekslot wordt in het voorjaar van 2014 vervangen door een nieuw exemplaar.
Het biedt de volgende voordelen:
•

Een opvallend snellere montage doordat het gebruik van clipsen en inbusschroeven niet

meer nodig is, want de nieuwe versie van het insteekslot zal opgespannen worden in het profiel
door het gebruik van een drukveer achter de aantrekplaat.
•

Doordat het insteekslot langs de buitenzijde achter de tand van de groef zit, kan het moeilijker

losgewrikt worden en werkt het bijgevolg inbraakvertragend.
•

In tegenstelling tot de minimum hoogte van het huidige insteekslot, namelijk 700 mm, kan de

vernieuwde versie mits het inkorten van de tringels en het slot geplaatst worden op een minimum
hoogte van 605 mm.
Een eerste succesvolle RC2 test werd hierop al uitgevoerd. De SKG ** is alvast in aanvraag.
Omdat de tringelconfiguratie zal wijzigen aan de krukzijde zijn wij op dit ogenblik de nodige
aanpassingen aan het doorvoeren zodat bij lancering alle nieuwe montageplannen beschikbaar
zullen zijn.

ORCA panieksluiting
Het bestaande Orca slotengamma werd recent uitgebreid met een inbouw anti-panieksluiting.     
Deze panieksluiting bezit dezelfde sterke eigenschappen als de standaard Orca sloten. Zo is het slot voorzien van een
boven-en onderslot met een naar boven gerichte haak en twee veiligheidspennen. Daarnaast is de dagschieter achteraf
verwisselbaar en gebeurt het sluiten en ontsluiten door middel van één enkele draaibeweging van 360° met de sleutel. De
freesbewerkingen zijn dezelfde als het standaard Orca slot.
Daarbovenop bevatten de Orca anti-panieksluitingen ook enkele specifieke opvallende kenmerken. Zo kan eenzelfde slot
gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Een slot is namelijk zowel rechts als links toepasbaar en kan ingesteld
worden volgens drie verschillende bedieningsfuncties (B, D en E).
Tenslotte laten deze 3 functies zich allen bedienen door een standaard cilinder zonder vrijloop. Het zal dus overbodig zijn
om hiervoor een speciale cilinder te bestellen.

E

L

R

B
D
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De anti-panieksluiting zal in het voorjaar van 2014 getest worden door een Notified Body volgens de Europese normen
EN179 en EN 1125, respectievelijk de norm voor vluchtdeuren en nooddeuren. Voor de toepassing van beide normen
hebben wij een passende bediening ontwikkeld. Een genormeerde kruk voor de vluchtdeuren en een design duwstang
voor de nooddeuren.
Meer informatie vindt u terug in onze nieuwe productfolder.
•

Link naar productfolder antipaniek

Chrono Logic
Op Polyclose presenteren wij met fierheid Chrono Logic. Dit is een nieuw ontwikkeld berekenings- en visualisatiepakket
voor ons Chrono beslag. Deze software zal de ultieme hulp betekenen voor de klant en zal het bestellen van beslag
veel sneller en gemakkelijker doen verlopen. Aan de hand van dit programma is het namelijk binnen enkele muisklikken
duidelijk welk beslag nodig is, hoe het gemonteerd moet worden en hoeveel de prijs ervan bedraagt.
De eigenschappen van het raam en gewenst beslag zullen namelijk gedetailleerd ingevoerd kunnen worden (raamtype,
Chrono systeem, scharniertype, afmetingen, vleugelgewicht, kleurcode,…) en aan de hand van deze gegevens zal de
software een uiterst duidelijk overzicht aanbieden in een pdf van het nodige beslag en zal dit daarnaast ook nog visueel
beschikbaar zijn. Een voorbeeld van zo’n visualisatie vindt u hieronder.
Met Chrono Logic kunnen de klanten bijgevolg zeer snel de complete visualisatie en berekening voltooien voor een project.
Het aantal in te voeren ramen is namelijk onbeperkt en kan ingedeeld worden in verschillende projecten.
Elke constructeur kan ten slotte ook zijn eigen prijzen en artikelnummers toekennen door middel van een Excel bestand.
Hierdoor is het ook intern voor de constructeur een heel handige tool.

TEST - TEST

CHRONO-Logic

001
G30000-530

G32114-770R

30001-551

VLEUGEL
G30500-500

Fb = 400 mm
Fh = 390 mm
A = 140 mm

42

Kruktype: 30000-659
30300-160

G30000-690
30000-701
G30000-690

30000-621
G32114-780R
G30500-515

OPMERKINGEN
Boventringel afzagen op 390-404
Hoek ontkoppelen en op lijntje afzagen
Koppelstuk schaar wegnemen
Alu tringel(s) krukzijde afzagen en boren
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