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INLEIDING
Beste klanten,
Opnieuw wensen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de lancering van enkele nieuwe producten.
In deze nieuwsbrief worden vooral de uitbreiding en enkele wijzigingen binnen het CHRONO raambeslag behandeld. Geheel
volgens de ‘HORIZON’ lijn wordt het assortiment raamkrukken uitgebreid met een nieuwe versie van de kruk met vork maar
het neusje van de zalm is vooral onze nieuwe afneembare, rozetloze greep. Daarnaast blijven wij oplossingen creëren om
in te spelen op de marktvraag naar grotere afmetingen en hogere gewichten. In de reeks zichtbare draairaamscharnieren
verleggen we opnieuw onze grenzen.
Ook voor schuif- en hefschuiframen blijft SOBINCO haar ‘HORIZON’ krukkenreeks uitbreiden. Nu is ook de vaste krukgreep
voor de PENTA-LOCK klaar en zijn we gestart met het nieuwe gamma hefschuifkrukken.
Tot slot wensen wij de klanten te danken die gereageerd hebben op onze oproep in de vorige nieuwsbrief om zich kandidaat
te stellen als contact voor particulieren. Wij hebben hun gegevens opgenomen op een nieuwe pagina van onze website.
Nieuwe kandidaten zijn nog steeds welkom en kunnen hiervoor contact nemen met hun regioverantwoordelijke.
Er rest ons nog enkel u een sterk economisch najaar toe te wensen!
Het SOBINCO-team

1. NIEUWIGHEDEN CHRONO
Nieuwe raamkruk met vork
Naast de bestaande 4 raamkrukken heeft SOBINCO een 5de raamkruk gelanceerd als uitbreiding van het ‘HORIZON’
gamma. Deze kruk is beschikbaar in een standaard uitvoering en in een afsluitbare versie draaikip en kipdraai.

30000-662

30000-662CYL
31000-662CYL
31300-662CYL

Nieuwe rozetloze, afneembare en afsluitbare greep
De vorige afneembare greep N° 4000-209 wordt uit het gamma genomen. Zijn vervanger overtreft evenwel alle
verwachtingen. Deze kruk is zowel afneembaar, rozetloos en bovendien beschikbaar in een afsluitbare versie voor draaikip
en kipdraai. Het design past ook volledig binnen het bestaande ‘HORIZON’ gamma.
Beide krukken zijn leverbaar. De afsluitbare DK versie is intussen al SKG** gecertificeerd. Om de lijn compleet te maken
zal er ook van het afsluitbaar model een versie zonder cylinder worden gemaakt, leverbaar naar het jaareinde toe. Het
afsluitbare model kan gelakt en geanodiseerd worden, het standaard model kan enkel in gelakte uitvoering worden besteld.

30000-670

nieuwigheden CHRONO

30000-670CYL

31000-670CYL
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1. NIEUWIGHEDEN CHRONO
Nieuwe insteeksloten voor chrono beslag
Zowel voor de rozetloze greep als voor de raamkrukken met stift van 7 mm is er een nieuw insteekslot gemaakt. Beide
sloten krijgen een nieuw nummer maar zullen op termijn de bestaande versies vervangen. De nieuwe insteeksloten zijn
verkrijgbaar per stuk en in grootverpakking. Voor draairamen of valramen is er een blokkering op 90° voorzien.
De belangrijkste voordelen van de nieuwe insteeksloten nog eens op een rijtje :
•

Een opvallend snellere montage en demontage doordat het gebruik van clipsen en inbusschroeven niet meer nodig is.

•

Doordat het insteekslot langs de buitenzijde achter de tand van de groef zit, kan het moeilijker losgewrikt worden en
werkt het bijgevolg inbraakvertragend. In combinatie met een extra uithefblokje is het slot SKG** gecertificeerd. Dit
betekent dat vanaf nu de CHRONO SAFE kan gecombineerd worden met SKG gekeurde raamkrukken voorzien van
een 7 mm stift ipv een afsluitbare kruk met vork.

•

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.

Alle montageplannen zijn inmiddels aangepast met een nieuwe tringelconfiguratie aan de krukzijde.
Op onze website vindt u een presentatie over de nieuwe rozetloze greep, de verschillende varianten van het nieuwe
insteekslot en de montagevoorschriften.
•

Link naar de cataloog krukken CHRONO DK

•

Link naar de cataloog krukken CHRONO KD

•

Link naar de folder krukken

•

Link naar de montagetekening voor rozetloze greep

•

Link naar de montagetekening voor kruk met stift

•

Link naar de presentatie

Nieuwigheden CHRONO
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1. NIEUWIGHEDEN CHRONO
Upgrade Chrono zichtbare DR scharnieren tot 300 kg
Omdat voor bepaalde projecten de gewichten van de gevelelementen door specifieke eisen alleen maar toenemen hebben
we onze niet-regelbare CHRONO draairaamscharnieren aangepast en succesvol testen uitgevoerd tot 300 kg. Naast de
standaard uitvoering komt er nu dus ook een geborgde uitvoering voor vleugelgewichten boven de 90 kg.

BOVENSCHARNIER 26164-750
Index

Nummer

Omschrijving

1

26160-760-1

2

ONDERSCHARNIER 26164-760
Aantal

Index

Nummer

Kaderdeel

1

Omschrijving

1

26160-760-1

Kaderdeel

26060-760-1

Vleugeldeel

3

26000-750-4

4

1

1

2

26060-760-1

Vleugeldeel

1

Aantrekstuk

1

3

26000-760-4

Aantrekstuk

1

4200-152.3

Scharnieras

1

4

4200-152.3

Scharnieras

1

5

30140-760-3

Afdekdopje

2

5

30140-760-3

Afdekdopje

2

6

35000-760-3

Schroef DIN 965 M5x8

2

6

35000-760-3

Schroef DIN 965 M5x8

2

7

DIN916 M4x4 Schroef

1

7

DIN916 M4x4 Schroef

1

8

30140-790-2

1

8

30140-790-2

1

Schroef DIN 965 7500M M4x10

schroef indraaien
tot ondervlak

Schroef DIN 965 7500M M4x10

Aantal

STOP RAAMBEGRENZER 35000-901-2
Index

Nummer

Omschrijving

1

35000-901-2.1

Aanslagblokje

Aantal
1

2

32140-790.2

Persschroef

1

Het aantal scharnieren dat moet worden gebruikt hangt af van 3 factoren : het vleugelgewicht, de vleugelhoogte en de
vleugelbreedte. We hebben 5 matrices gemaakt :
•

Max vleugelgewicht 130 kg

•

Max vleugelgewicht 170 kg

•

Max vleugelgewicht 200 kg

•

Max vleugelgewicht 250 kg

•

Max vleugelgewicht 300 kg

•

Link naar het overzicht van de matrices

Nieuwigheden CHRONO
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1. NIEUWIGHEDEN CHRONO

Let wel : deze scharnieren zijn enkel geschikt voor profielen met een doorgang van 5 mm.

Indien gewenst kan een raambegrenzer geplaatst worden. Tot 170 kg kunnen de bestaande CHRONO raambegrenzers
serie 35000-90x gebruikt worden. Boven de 170 kg mag enkel de gebufferde raambegrenzer 684-12 of 685-12 worden
toegepast.

35140-901

35140-902

35140-903

684-12 (niet-uithaakbaar)

685-12 (uithaakbaar)

Nieuwigheden CHRONO
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2. Uitbreiding VOOR horizon schuif- en hefschuiframen
Vaste Horizon kruk voor penta-lock
Net zoals bij de vorige krukkenreeks 824L is het nu ook mogelijk in de HORIZON reeks om op de niet actieve vleugel een
kruk te plaatsen waarvan de steel mechanisch is vastgezet op het langschild.
Het nieuwe aan dit concept is dat eerst het langschild samen met het bevestigingsstuk wordt gemonteerd op het profiel en
erna de steel op het bevestigingsstuk wordt geschroefd. Op deze manier kan ook het bovenste bevestigingsgat van het
langschild vrij gebruikt worden. De tekening via onderstaande link maakt alles duidelijk.
•

Vaste Horizon PENTA-LOCK kruk binnen

HORIZON PENTA-LOCK
Verpakkingseenheid
82040FBCL
Vaste HORIZON B-type PENTA-LOCK kruk binnen
10
82040FBCL VI Vaste HORIZON B-type PENTA-LOCK kruk buiten
10
82040FCL
Vaste HORIZON PENTA-LOCK kruk binnen
10
82040FCL VI
Vaste HORIZON PENTA-LOCK kruk buiten
10

Nieuwe hefschuifkruk Horizon
Na de HORIZON voor ramen, deuren en schuiframen mag een oplossing voor hefschuiframen niet meer ontbreken. De
opdracht voor onze designer om de HORIZON look ook op een hefschuifkruk te implementeren was niet eenvoudig maar
het resultaat mag wel gezien worden! Bovendien lanceren we ineens ook een verlaagde (B) versie om het plaatsen van
muggenramen of zonneweringen nog mogelijk te maken. Beide versies zijn leverbaar.

HORIZON hefschuif
74012BCL HORIZON Hef-Schuif greep - binnen zijde - zd cyl - lage vers

Verpakkingseenheid

74012BL

HORIZON Hef-Schuif greep - binnen zijde - met cyl- lage vers

74012CL

HORIZON Hef-Schuif greep - binnen zijde - zd cyl - hoge vers

74012L

HORIZON Hef-Schuif greep - binnen zijde - met cyl- hoge vers

1
1
1
1

74013BCL
74013BL
74013CL
74013L

HORIZON Hef-Schuif greep - buiten zijde - zd cyl- lage vers
HORIZON Hef-Schuif greep - buiten zijde - met cyl- lage vers
HORIZON Hef-Schuif greep - buiten zijde - zd cyl- hoge vers
HORIZON Hef-Schuif greep - buiten zijde - met cyl- hoge vers

1
1
1
1

Uitbreiding voor horizon schuif- en hefschuiframen
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3. Wijzigingen in chrono
Nieuwe setnummers
Door de komst van de nieuwe insteeksloten en de rosetloze greep is er beslist om de meenemer voor de kruk uit de
CHRONO basissets te halen. Ten eerste zal de trend om raamkrukken met stift te gebruiken alleen maar toenemen en ten
tweede zal bij de lancering van de SKG gecertificeerde rosetloze kruk ook de huidige meenemer in de CHRONO SAFE
basissets overbodig zijn. Daarom is het op logistiek vlak interessanter om de basisset en de meeneemset/insteekslot apart
te verpakken.
Een complete lijst met de oude en respectievelijke nieuwe nummers vindt u in de onderstaande lijst. Door op de hyperlink
van de setnummers te klikken wordt de gevraagde tekening gedownload. Intussen worden ook alle montageplannen
aangepast.

Oude setnummer voor basisset Verpakkingseenheid Nieuwe setnummer voor basisset zonder meenemer
35110-1
35110
10
35130-1
35130
10
35510-1
35510
10
35530-1
35530
10
36110-1
36110
10
36130-1
36130
10
36510-1
36510
10
36530-1
36530
10
20110-1
20110
10
20130-1
20130
10
20510-1
20510
10
20530-1
20530
10
45041-1
45041
10
45043-1
45043
10
45541-1
45541
10
45543-1
45543
10
41042-1
41042
10
41542-1
41542
10
35310-1
35310
10
35330-1
35330
10
35810-1
35810
10
35830-1
35830
10
36310-1
36310
10
36330-1
36330
10
36810-1
36810
10
36830-1
36830
10
20310-1
20310
10
20330-1
20330
10
20810-1
20810
10
20830-1
20830
10
46311-1
46311
10
46331-1
46331
10
46811-1
46811
10
46831-1
46831
10

Wijzigingen in chrono
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3. Wijzigingen in chrono

Nieuwe setnummer voor de meenemer
Verpakkingseenheid
35000-700 Set meenemer STANDAARD/PLUS
1
35300-700 Set meenemer SAFE
1
30000-702 Set voor kleine ramen (2 extra schroeven in set, wijziging vanaf 1 november)
10
Nieuwe setnummer voor het insteekslot
35300-720 Set insteekslot CHRONO SAFE voor rozetloze greep
35300-721 Set insteekslot CHRONO SAFE
26000-720 Set insteekslot CHRONO voor rozetloze greep met 90° begrenzing
26000-721 Set insteekslot CHRONO met 90° begrenzing
26300-720 Set insteekslot CHRONO SAFE voor rozetloze greep met 90° begrenzing
26300-721 Set insteekslot CHRONO SAFE met 90° begrenzing

Verpakkingseenheid
1
1
1
1
1
1

Nummers voor insteeksloten en begrenzing
35000-720
Slot voor rozetloze greep
G35000-720
Grootverpakking slot voor rozetloze greep
35000-721
Slot voor standaard greep met vierkantstift
G35000-721
Grootverpakking slot voor standaard greep met vierkantstift
G26000-720-4
90° begrenzing voor insteekslot CHRONO

Verpakkingseenheid
1
80
1
80
200

Prijsverlaging onderste zichtbare chrono DK scharnier
Doorgang 5 mm
Nu bestaan er 2 zichtbare DK of KD onderscharnieren in de CHRONO reeks. De ene scharnier vereist een doorgang van
4 mm tussen vleugel en kader en laat gewichten toe tot 130 kg mits het plaatsen van de versterkingsset N° 35140-790
(tussen 90-130 kg). De andere scharnier is iets zwaarder gemaakt, vereist een doorgang van 5 mm tussen vleugel en
kader en laat gewichten toe tot 170 kg mits het plaatsen van versterkingsset n° 35140-790 (tussen 90-130 kg) en n° 35144-790
(tussen 130-170 kg).

D

Wijzigingen in chrono

35140-10

35160-10

4 mm

5 mm
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3. Wijzigingen in chrono
Er is beslist om voor beide scharnieren een maximum gewicht van 130 kg toe te laten en de prijs voor beide
onderscharnieren gelijk te zetten. Klanten kunnen dus in functie van hun profielconcept kiezen voor de ene of andere
scharnier. Hieronder vindt u een tekening en stuklijst terug. Ook van de niet-regelbare draairaamscharnier bestaan er 2
versies aan dezelfde prijs.
DRAAI-KIP- & KIP-DRAAIRAMEN	

DRAAI- & VALRAMEN

Set kleurgebonden onderdelen 35160-10
Index

Nummer

Omschrijving

Draairamen
Aantal

Nummer

Omschrijving

1

30000-750-1

Vleugeldeel bovenscharnier

1

26160-10

Set niet-regelbare draairaamscharnieren (zie tekening hierboven)

2

35140-750-1

Kaderdeel bovenscharnier

1

26160-11

Set regelbare draairaamscharnieren

3

35160-760-1

Kaderdeel onderschanier 5 mm

1

26160-750

Bovenscharnier

4

30140-760-3

Afdekdopje

1

26160-760

Onderscharnier

5

35060-760-1

Vleugeldeel bovenscharnier

1

26160-760-1 Kaderdeel draairaamscharnier

Draai-kip- en kip-draairamen

Valramen

Nummer

Omschrijving

Nummer

Omschrijving

35160-10

Set kleurgebonden onderdelen (zie tekening hierboven)

26160-750

Bovenscharnier

35160-11

Set boven + onderscharnier

35160-760

Onderscharnier

35160-760-1 Kaderdeel onderscharnier
35060-760-1 Vleugeldeel onderscharnier

Als er DK, KD en DR ramen moeten gemaakt worden boven de 130 kg tot max 170 kg verwijzen wij naar de CHRONO
INVISION scharnieren. Voor DR ramen boven de 170 kg verwijzen we naar de geborgde zichtbare draairaamscharnieren
(voorafgaand in deze nieuwsbrief).

Wijzigingen in chrono
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3. Wijzigingen in chrono
Raamdeuren
Wij merken de laatste tijd een toename van het aantal raamdeuren met DK functie. Deze ramen worden voorzien van
een DK systeem en kunnen dus in kipstand gezet worden om te verluchten maar worden daarnaast als toegangsdeur
gebruikt naar bvb een terras, balkon of andere ruimte. De realistische gebruiksfrequentie van deze ramen ligt hoger dan
een klassiek raam dat enkel in draaistand wordt gebruikt om te reinigen.
In de Europese beslagnormen wordt een onderscheid gemaakt tussen raambeslag en deurbeslag. DK en DR beslag wordt
25 000 (15 000 DK + 10 000 DR) keer getest, deurbeslag 200 000 keer. De testen op deurscharnieren binnen eenzelfde
gewichtsklasse als raamscharnieren zijn dus intensiever en daarom zijn deurscharnieren ook een stuk steviger. Hiermee
moet door de bouwheer, architect en constructeur rekening worden gehouden als beslist wordt welke bestemming en
functie het toekomstige gevelelement zal krijgen.
Als er toch gekozen wordt voor een raamdeur met DK functie adviseren wij om indien mogelijk de zichtbare DK scharnieren
met doorgang 5mm te gebruiken of nog beter de verdektliggende chrono Invision DK  scharnieren toe te passen in
combinatie met een extra raambegrenzer. Praktijkervaring en bijkomende testen wijzen immers uit dat vooral de CHRONO
INVISION beter bestand is tegen intensiever gebruik en tegen extra belastingen op het beslag die buiten de norm vallen.
Als de CHRONO INVISION wordt toegepast voor raamdeuren moet de interne 90° begrenzing van de onderscharnier
verwijderd worden. Dit om te vermijden dat deze bij openwaaien te zwaar wordt belast. Hieronder de instructies om beide
begrenzingsstukjes te demonteren.

In het kader van de toepassing van raamdeuren maar ook van gevelelementen in het algemeen willen wij nog eens
verwijzen naar de bijzondere technische richtlijnen over onjuist gebruik, controle en onderhoud zoals ze voorzien zijn voor
ieder type raam-, schuifraam- en deurbeslag in onze catalogus.

Wijzigingen in chrono
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