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INLEIDING
Beste klant,
We hebben opnieuw interessante informatie voor u die we traditiegetrouw via een nieuwsbrief willen communiceren.
Eerder dit jaar hebben we u op de beurs Bau in Duitsland laten kennismaken met ons nieuw anti-paniekslot. Ondertussen
hebben we alle officiële testen doorstaan en is alles gecertificeerd volgens de Europese normen EN 179 en EN 1125.
Bovendien zijn onze sloten, krukken en duwstang nu vlot leverbaar.
Binnen dezelfde ORCA slotenreeks hebben we een aantal sluitplaten geoptimaliseerd. We vermelden ook een uitbreiding
van het gamma van rozetloze handgrepen en nog een aantal kleine wijzigingen binnen ons gamma.
De grootste innovaties houden we voor de beurs Polyclose 2016. Eind dit jaar lichten wij in een uitnodiging hierover een
tipje van de sluier op.
Voor meer informatie kan u ook altijd onze website consulteren op www.sobinco.com Door u te registreren op onze
site, krijgt u toegang tot onze online catalogus. Deze catalogus staat garant voor de meest actuele informatie over ons
productengamma.
Door te klikken op de links in deze nieuwsbrief, krijgt u ook meteen de exacte pagina met informatie voorgeschoteld.
Heeft u opmerkingen op ons gamma, concrete vragen, suggesties of mist u iets in onze nieuwsbrief, aarzel niet en laat
het ons weten.
U kan een mail sturen naar nancy.van.hulle@sobinco.com.
Het SOBINCO-team

1. ORCA ANTI-PANIEK SLOTEN
ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN
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 omkeerbaar en gebeurt het sluiten en ontsluiten door middel van één enkele
draaibeweging van 360° met de sleutel. De uitfrezingen voor de anti-panieksloten zijn identiek als bij de
standaard ORCA sloten en ook het gamma sluitplaten blijft hetzelfde. Daarbovenop bevatten de ORCA
anti-panieksluitingen ook enkel specifieke opvallende kenmerken. Zo kan eenzelfde slot gebruikt worden
voor zes verschillende toepassingen. Eén slot is namelijk zowel rechts als links toepasbaar en kan ingesteld
worden volgens drie verschillende bedieningsfuncties B, D en E. Tenslotte wordt het ORCA anti-paniekslot
gebruikt in combinatie met een standaard cilinder. Dit betekent dat het niet meer nodig is om voor antipanieksluitingen vrijloopcilinders aan te schaffen. De ORCA anti-panieksloten, de bijhorende krukken en
duwstang zijn gekeurd volgens de Europese normen EN 179 en EN 1125.

EN179

EN1125

•

Link naar de catalogus K13.11 ORCA anti-panieksloten

•

Link naar presentatie ORCA anti-panieksloten

DEURKRUK HORIZON VOOR ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN
De deurkruk die we ontworpen hebben voor het ORCA anti-paniekslot
past zo veel mogelijk binnen de bestaande HORIZON reeks. Omdat
de norm EN 179 extra mechanische en esthetische eisen oplegt
aan paniekkrukken is er visueel wel een afwijking van de standaard
HORIZON kruk. De krukken voor de anti-panieksloten zijn ontworpen
voor gebruik met een vierkantstift van 9mm.
Om de bouwheer de mogelijkheid te geven overal exact dezelfde
deurkrukken te gebruiken hebben we dezelfde variante gemaakt
voor stiften van 8mm. Hieronder een overzicht met de correcte
80200-50L

artikelnummers.
EN179

Anti-paniek
design

HORIZON
standaard

Vierkantstift

9 mm

8mm

8mm

Binnen

80200-50L

82500L

82000L

Buiten

80200-50L VI

82500L VI

82000L VI

ORCA ANTI-PANIEK SLOTEN

82000L
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2. ORCA SLOTEN
NIEUWE ORCA SLUITPLAAT VOOR ZWAAR BELASTE DEUREN
Voor de U-vormige sluitplaten met een hoogte van 5.5 mm (U22x5), heeft SOBINCO een versterkte
versie gemaakt. De sluitplaten worden voorzien van een kunststof positioneerblok die de ideale
oplossing biedt voor zwaar belaste deuren of voor intensief gebruik. Deze oplossing is ontwikkeld voor
opliggende deuren met euronut 14-18.
De kunststof positioneerblok voorkomt verbuigen of verplooien van de sluitplaat en wordt in dezelfde
verpakking met de sluitplaat uitgeleverd.
Hieronder de tabel met de 4 nieuwe bestelnummers.
Standaard
sluitplaat

Sluitplaat voor
belaste deuren

85101-U22

85104-U22

85111-U22

85114-U22

85131-U22

85134-U22

85141-U22

85144-U22

•

Link naar de catalogus K11.11 ORCA meerpuntsloten

•

Link naar de catalogus K12.11 ORCA enkelsloten

WIJZIGING ELEKTRISCHE DEUROPENERS
In de toekomst worden onze elektrische deuropeners standaard voorzien van een bipolaire overspanningsdiode. Hiermee
wordt de deuropener beschermd tegen spanningspieken. De diode staat bovenop de behuizing van de deuropener en
daarom moet in de hoogte 5mm extra uitfrezing worden voorzien. De prijzen en de artikelnummers blijven dezelfde. De
overschakeling gebeurt geleidelijk in functie van de voorraad van het betreffende type deuropener.

Uitfrezing zonder
beschermdiode

ORCA SLOTEN

Uitfrezing met
beschermdiode
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3. CHRONO
ROZETLOZE HANDGREEP HORIZON
Tot voor kort was de rozetloze handgreep zonder cilinder (nr. 30000-670) niet verkrijgbaar in een geanodiseerde uitvoering.
Om echter aan uw vraag te kunnen voldoen ontwikkelde SOBINCO voor u de rozetloze handgreep nr. 30000-671. Deze
greep kan voortaan zowel geanodiseerd als gelakt worden en heeft het uitzicht van de afsluitbare rozetloze handgreep.
De losse greep kan zowel in draaistand als in sluitstand geclipst worden. De montagehandleiding werd hiervoor specifiek
aangepast.
Met trots melden we dat de handgreep met cilinder zonder vrijloop nr. 30000-670CYL een SKG*** keuring heeft en voldoet
aan de inbraakwerende klassen RC2/3. Deze kruk kan met andere woorden voortaan opgenomen worden in een RC2/3
element.

30000-670

30000-671

•

Link naar de catalogus A11.15 Handgrepen en inbouwsloten

•

Link naar folder Overzicht handgrepen

•

Link naar montagehandleiding

30000-670CYL

AFDEKDOP VOOR ROZETLOZE HANDGREEP HORIZON
De afdekdop is in 2 versies beschikbaar namelijk nr. 30000-670-3 en 30000-670-4. De nr. 30000-670-3 of zwarte afdekdop
in kunststof beschermt de handgreep tegen lakschade tijdens het transport en zorgt voor bescherming van het mechanisme
tijdens de verdere afwerking van de woning. Bij oplevering kan deze afdekdop makkelijk worden verwijderd (en worden
hergebruikt) om dan de kruk te plaatsen. De nr. 30000-670-4 of afdekdop in gelakte uitvoering is een ideale oplossing voor
ramen waar de dop blijft zitten en de kruk enkel wordt gebruikt door bevoegd personeel.

30000-670-3

CHRONO

30000-670-4
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4. DIVERSE WIJZIGINGEN IN HET GAMMA
INVISITOP VOOR OPPERLUCHTRAMEN
Door het steeds dieper worden van de vleugelprofielen omwille van grotere glasdiktes en de betere thermiciteit, hebben
we een extra beperking naar afmetingen en gewichten ingevoerd. De bedieningskrachten zijn namelijk afhankelijk van de
profielbreedte, de vleugelhoogte en het gewicht.
In onderstaande tabel ziet men de maximale gewichten in functie van de vleugelhoogte en de profielbreedte.
Vleugelhoogte

Maximaal
vleugelgewicht

Met
dorpeloverbrenging

Plaats glas
(X-waarde)

> 1000 mm

80 kg

60 kg

10-60 mm

800-1000 mm

80 kg

60 kg

20-45 mm

800-1000 mm

60 kg

50 kg

10-60 mm

600-800 mm

60 kg

50 kg

10-30 mm

600-800 mm

50 kg

40 kg

10-50 mm

600-800 mm

40 kg

30 kg

10-60 mm

400-600 mm

30 kg

22 kg

10-60 mm

250-400 mm

20 kg

15 kg

10-60 mm

Deze tabel geldt voor zowel INVISITOP Standaard en INVISITOP SAFE.
De minimale vleugelhoogte is ook afhankelijk van het design van het gebruikte
vleugelprofiel die de draaicirkel zal bepalen. U kan dit controleren op de pagina’s 4
en 5 van onze INVISITOP catalogus:
•

Link naar de catalogus G11.11.04 INVISITOP Standaard

•

Link naar de catalogus G11.12.04 INVISITOP SAFE
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4. DIVERSE WIJZIGINGEN IN HET GAMMA
ARTIKELS ENKEL NOG GELAKT
Volgende artikels gaan we vanaf 1 november 2015 niet langer anodiseren, maar enkel nog lakken. Met andere woorden de
anodisatiekleuren (natuur, brons, champagne, enz.) zullen vervangen worden door een poederlak of natlak.
Het gaat om volgende artikels:
Artikelnummer
832B
832B VI
665 1
823K
823K VI
502-1 N
502-12 N
502-16B N
502-18 N
502-18B N CYL
502-3 N
502-4B VI N
502-6 N
502-7 N
502-7 N CYL
503-2 N

ARTIKELS DIE UIT HET GAMMA VERDWENEN ZIJN
Artikelnummer

665-2
665-3
665-4A t.e.m. E
665-5A t.e.m. E

DIVERSE WIJZIGINGEN IN HET GAMMA
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