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INLEIDING
Beste klanten,
De zomervakantie staat al ongeduldig te trappelen voor de deur. Toch willen wij u nog graag wat interessante informatie
communiceren.
In deze nieuwsbrief brengen wij Chrono Safe met nieuwe kunststof tringels onder de aandacht.
Verder maken we melding van de lancering van een nieuwe deurbegrenzer met hoge impactweerstand.
Tot slot brengen wij u op de hoogte van de vernieuwde Links en Rechts-aanduiding op de raamkrukken.
Voor meer info kan u 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 meteen ook de exacte pagina met informatie voorgeschoteld.
Heeft u opmerkingen op ons gamma, concrete vragen of suggesties, aarzel niet en laat het ons weten.
U kan een mail sturen naar nancy.van.hulle@sobinco.com.
Het SOBINCO-team

1. NIEUWE KUNSTSTOF TRINGELS
CHRONO STANDAARD, PLUS EN SAFE MET NIEUWE KUNSTSTOF TRINGELS
Tot op vandaag hebben we 2 verschillende tringelsystemen namelijk
kunststof tringels voor Chrono Standaard en Plus én aluminium tringels
voor Chrono Safe (SKG** en RC2). Door het toenemend belang van
inbraakpreventie neemt de vraag naar gecertificeerd inbraakwerend beslag
toe. Om hieraan te kunnen beantwoorden zijn onze klanten verplicht 2
tringelsystemen op stock te nemen. Om die reden hebben wij gewerkt naar
een aanpassing en opwaardering van ons kunststof tringelsysteem met
als doelstelling om het enerzijds geschikt te maken voor inbraakwerende
toepassingen en anderzijds het Chrono beslag tot en met RC2 niveau te
herleiden tot éénzelfde tringelsysteem.
Deze oplossing hebben we kunnen realiseren door het inzetten van een performantere kunststof dat veel hogere
trekkrachten aan kan en het dus ook geschikt maakt voor Chrono Safe. Een doordacht design en een optimalisatie van
de productie hebben ervoor gezorgd dat we de prijs op hetzelfde niveau kunnen houden als de huidige kunststof tringels.
Wat de Chrono Standaard en Plus betreft zijn de nieuwe kunststof tringels perfect uitwisselbaar met de huidige zodat
onze klanten moeiteloos kunnen overschakelen.
Voor de Chrono Safe zijn er uiteraard nieuwe tringelconfiguraties. Deze leunen echter dicht aan bij de Chrono Standaard
en Plus versies, wat het monteren in de ramen makkelijk maakt. Op dit moment hebben we reeds het SKG**-certificaat
binnen en zijn reeds een deel van de RC2-testen succesvol afgerond.
Het aluminium tringelsysteem blijft wel bestaan voor onze RC3- en RC4-oplossingen, alsook voor
Bomb Blast ramen (= ramen bestand tegen explosies).
Vandaag worden al nieuwe tringels geleverd van lengte 100, 110, 150, 160, 200 en
300 mm. De komende 2 maanden zullen ook de andere lengtes volgen. Van zodra alle
documentatie, cataloog en plannen klaar zijn, wordt ook de Chrono Safe overgeschakeld
naar het nieuwe tringelsysteem.
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2. DEURBEGRENZER
NIEUWE DEURBEGRENZER MET HOGE IMPACTWEERSTAND
Als antwoord op een toenemende marktvraag naar een deurbegrenzer
die ook geschikt is tegen overwaaien, lanceren we met trots onze nieuwe
versterkte, verdektliggende deurbegrenzer met hoge impactweerstand.
Deze vernieuwde deurbegrenzer is geschikt voor zowel opdekdeuren
als vlakliggende deuren en kan gebruikt worden voor naar binnen en
naar buiten draaiende deuren.
• Grote duurzaamheid: > 100.000 cycli.
• Versterkte eindaanslag, voorzien van een zelfsmerende kunststof
demping.
• Eén uitvoering voor opliggende deuren met eurogroef en één uitvoering voor vlakke deuren zonder eurogroef.
• Vervaardigd uit roestvrije materialen.
• Getest volgens de Europese norm EN 13126-5, impact test graad 4.
• Uitvoering vlakliggende deuren

• Uitvoering voor opdekdeuren

•

Link naar de folder

•

Link naar catalogushoofdstuk

•

Link naar impacttest deurbegrenzer
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3. RAAMKRUKKEN
AANDUIDING LINKS-RECHTS OP RAAMKRUKKEN
Op volgende handgrepen met cylinder voor kip-draairamen werd tot voor kort de aanduiding links (L) of rechts (R) met een
alcoholstift aangebracht op het afdekplaatje.
Om voortaan misverstanden te vermijden, brengen we deze L&R-aanduiding voortaan aan op de vork.
Overzicht van de handgrepen:
31000-662CYL
31000-659CYL
31000-657CYL
31000-655CYL
31000-654CYL
31300-662CYL
31300-659CYL
31300-657CYL
31300-655CYL
31300-654CYL
20300-662CYL
20300-659CYL
20300-657CYL
20300-655CYL
20300-654CYL
Aanduiding vroeger

RAAMKRUKKEN

Aanduiding nu
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