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INLEIDING
Beste klant,
Begin dit jaar waren we present op de beurs Polyclose in Gent en recent waren we aanwezig op Fensterbau frontale in
Nürnberg waar we een aantal belangrijke innovaties hebben voorgesteld. Veel van jullie hebben we persoonlijk mogen
begroeten op onze gloednieuwe stand en jullie positieve reacties hebben ons veel plezier gedaan.
In deze nieuwsbrief vatten we nog even de innovaties samen die werden gepresenteerd op Polyclose. BT-Lock; de meest
discrete schuifraamsluiting op de markt, de nieuwe reeks Horizon Security komgrepen en nieuwe wielen waarmee Sobinco
inspeelt op de trend van steeds zwaarder wordende schuiframen.
Handgrepen in geanodiseerde uitvoering kunnen voortaan behandeld worden met Nanocoat of een speciaal ontwikkelde
antibacteriële coating waardoor de bacteriële activiteit aanzienlijk vermindert.
Tot slot communiceren wij dat alle documentatie over de voorgestelde innovaties op Polyclose en Fensterbau downloadbaar
is op onze website: technische fiches evenals de DOP-documenten (= Declaration of Performance) en SKG-certificaten.
Voor meer informatie kan u steeds 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.

1. BT-LOCK, KOMGREPEN EN WIELEN
BT-LOCK
Sobinco stelt u de meest discrete schuifraamsluiting op de markt voor. Door enkel boven- en onderaan te sluiten blijft het
verticale kaderproﬁel gevrijwaard van sluitstukken of sluitlijsten.
•
•
•
•
•
•
•

Cilinderbediend
Maximale verdeling van de krachten over 1 toer van sleutel of knop
Standaard met een SKG** keuring
Vlotte werking door ruime regeling van de sluitstukken boven- en onderaan
Anti-fout bediening
Hoge corrosiewerendheid van graad 4 (240u - EN1670)
Vlotte montage van het beslag: door één simpele zaagbeweging worden zowel voorplaat
als tringel ingekort
• Beslag bestaat uit twee artikelen: universeel slot en proﬁelafhankelijke bevestigingsset
voor een perfecte aansluiting op vleugel en kader
•

Link naar de cataloog BT-Lock

•

Link naar montagefilm BT-Lock

KOMGREPEN
De reeks komgrepen, die zijn toegevoegd aan het Horizon Security gamma, hebben een aantal
sterke troeven in handen. Allereerst is er de brede en diepe uitsparing die voor een ergonomische
bediening zorgt. De nieuwe komgreep is er niet enkel voor het nieuwe BT-Lock maar er worden
ook varianten gemaakt voor onze andere types schuifraamsloten zoals Pentalock, hefschuif,...
Daarnaast omvat de reeks verschillende inbouwdieptes voor komgrepen aan de buitenkant
én de binnenkant. Hiermee kan er voor elk proﬁel een passende oplossing worden gevonden.
• SKG*** gecertificeerd
• Lakbaar en anodiseerbaar
•

Link naar de cataloog Komgrepen BT-Lock

•

Link naar de cataloog Komgrepen Pentalock

•

Link naar de cataloog Komgrepen Hefschuif

WIELEN
Met deze nieuwe wielen speelt Sobinco in op de trend van steeds zwaarder wordende
schuiframen. Het wieloppervlak is vervaardigd uit kunststof die geruisloos over de rail rolt en
het gebruiksgemak verhoogt. De behuizing is gemaakt uit versterkte kunststof en overkapt
de wielen volledig. Door deze kunststof behuizing blijft de thermische onderbreking intact. De
reeds voorgemonteerde zelfborende schroef zorgt voor een vlotte montage.
•
•
•
•
•
•

Hoogste duurzaamheidsklasse (25.000 cycli – EN13126-15)
Vleugelgewichten tot 300 kg met 2 sets, 400 kg met 4 sets en 500 kg met 6 sets
Hoge corrosiewerendheid van graad 5 (480u - EN1670)
Bescherming tegen vuil op rail
Werkt op inox en aluminium rail
Link naar de cataloog Wielen
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2. NANOCOAT EN WINNAARS
NANOCOAT - ANTI-BACTERIËLE COATING
Handgrepen in geanodiseerde uitvoering kunnen voortaan behandeld worden met deze
coating waardoor de bacteriële activiteit aanzienlijk vermindert.
•
•
•
•

Anti-bacteriële werking
Werkzaam tegen virussen
Schimmelwerend
Getest door Hohenstein Laboratories volgens ISO 22196:2011-08. Certificaat beschikbaar

Toepassingen: ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, grootkeukens, kinderopvang en crèches, ...

PROFICIAT AAN DE WINNAARS
Vooreerst willen wij u graag bedanken voor uw enthousiaste deelname aan onze enquête over “Het innovatieve slot”. We
mochten op heel wat respons van jullie rekenen.
Een onschuldige hand selecteerde onderstaande winnaars. Uw Sobinco vertegenwoordiger komt binnenkort graag bij u
langs om u deze fles persoonlijk te overhandigen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winsol
Interplast
Werbrouck
Allivan
Couwenberg & Schellens
Hollman vof
De Witte Aluminiumconstructies
Building Windows
Keustermans ramen en deuren (ACK)
Aluzon nv
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3. TECHNISCHE FICHES
TECHNISCHE FICHES / DOP’S / SKG CERTIFICATEN
Technische fiches, DOP-documenten (= Declaration of Performance) en SKG-certificaten zijn downloadbaar op onze website.

Technische fiches bevatten alle technische info over de producten en zijn een interessante tool voor projectleiders,
architecten, ...

DOP’s verklaren dat ons beslag getest is volgens de Europese beslagnormen. De classificatiecode is een indicator voor
de prestaties van het hang- en sluitwerk.
Het

SKG-sterrenlabel staat garant voor inbraakwerendheid van hang- en sluitwerk. Het SKG**-beslag is geschikt

voor RC2 inbraakwerende gevelelementen.
Voor meer informatie kan u steeds onze website consulteren op www.sobinco.com/downloads. Door u te registreren op
onze site, krijgt u toegang tot onze online documenten.
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4. POLYCLOSE EN FENSTERBAU
POLYCLOSE EN FENSTERBAU
Dit jaar nam Sobinco deel aan de vakbeurzen Polyclose in Gent en Fensterbau frontale
in Nürnberg Messe, Duitsland. We presenteerden er tal van innovaties waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Invision Go en Invision Pro
Motorgestuurd valraam
Naar buitendraaiend raam
BT-Lock
Orca Anti-Paniek sloten
Nanocoat of de anti-bacteriële coating voor handgrepen
Nieuwe deurbegrenzer
Rollenband
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