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1. Algemene kenmerken

• Volledig klembaar draaisysteem SALTO 4208 verkrijgbaar in 5 verschillende basissets, waarvan 3 sets 
bediend door een handgreep met dubbele vork (reeks 4200) en 2 sets bediend door een handgreep met 
enkele vork (reeks 4000).

• Ramen die hoger en/of breder zijn dan 1200 mm kunnen uitgerust worden met het systeem SALTO 4208 
mits het bijplaatsen van de volgende middensluitingen:
1. Handgrepen met dubbele vork reeks 4200

 - nr. 4208-30 voor vleugelhoogte = 1200-1800 mm
 - nr. 4008-31 voor vleugelhoogte = 1800-2400 mm
 - nr. 4208-35 voor vleugelbreedte = 1200-1700 mm

2. Handgrepen met enkele vork reeks 4000
 - nr. 4008-184 voor vleugelhoogte = 1200-1800 mm
 - nr. 4008-31N voor vleugelhoogte = 1800-2400 mm
 - nr. 4208-35 voor vleugelbreedte = 1200-1700 mm

• De draairamen kunnen voorzien worden van de volgende scharnieren:
 - 2-delige scharnieren nr. 4208-220 en -221: max. vleugelgewicht 75 kg, max. vleugelbreedte 1000 mm
 - 3-delige scharnieren nr. 4208-320 en -321: max. vleugelgewicht 80 kg, max. vleugelbreedte 1200 mm
 - onderscharnier nr. 26140-760 + bovenscharnier nr. 26140-750:

 - zelfde uitzicht als de draai-kip scharnieren
 - max. vleugelgewicht 90 kg, max. vleugelbreedte 1400 mm

 - onderscharnier nr. 35140-760 + bovenscharnier nr. 26140-751:
 - beiden zijn zijdelings regelbaar
 - de onderscharnier is regelbaar in de hoogte
 - zelfde uitzicht als de draai-kip scharnieren
 - max. vleugelgewicht 90 kg (tot 130 kg mits plaatsing van de supplementaire versterkingsset 
nr. 35140-790), max. vleugelbreedte 1700 mm

• Alle handgrepen met enkele vork worden ook gebruikt bij het draai-kip systeem SALTO 4008 en alle 
handgrepen met dubbele vork hebben hetzelfde uitzicht als bij het draai-kip systeem. Zodoende kunnen 
draai-kipramen en draairamen naast elkaar geplaatst worden en behoudt men hetzelfde uitzicht.

• Extra snelle montage door:
 - volledig klembaar systeem
 - voorgemonteerde onderdelen en schroeven
 - gemakkelijk te bereiken bevestigings- en regelschroeven

• Alle onderdelen zijn vervaardigd uit roestvrije materialen.

• Toepassingsbereik:
 - vleugelbreedte: 400-1700 mm.
 - vleugelhoogte: 400-2400 mm.
 - vleugelgewicht: max. 75 kg of 80 kg of 90 kg of 130 kg  
 volgens de gebruikte scharnieren.

• Afwijkende maten op aanvraag!

• Het SALTO systeem voldoet aan de volgende normen:
 - Belgische norm STS 52.0 voor de plaatsing van ramen 
op meer dan 50 m boven de grond.

 - Duitse norm RAL-RG 607/3 : Klasse F130-9
 - Poolse norm

• Eénzelfde garnituur bruikbaar voor profielen met een 
kadergroefbreedte van 10 tot 14 mm.    
Zie tabel hiernaast.

B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
13,8 4,2 18 1,5
12,5 3,9 16,8 1,5
12,1 2,9 15,3 1,5
10 4,2 14,8 1,5
14,1 4,2 18,5 2,5
13,5 3,5 17,5 2,5
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2. Basissets voor handgrepen met dubbele vork
Vleugelbreedte Fb = max. 1200 mm
Vleugelhoogte Fh = 400-1200 mm

4208-50
1 4000-303 oploopblokje
2 4008-182 sluitstuk
1 4200-231 meeneemstuk
1 4200-232 meeneemstuk
2 4200-322 grendel
2 30000-690 schroef

4208-51
2 4008-184 sluitstuk
1 4200-231 meeneemstuk
1 4200-232 meeneemstuk
2 4200-321 grendel
2 30000-690 schroef

4208-52
2 4000-334 sluitnok
2 4008-184 sluitstuk
1 4200-231 meeneemstuk
1 4200-232 meeneemstuk
2 30000-690 schroef
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3. Basissets voor handgrepen met enkele vork
Vleugelbreedte Fb = max. 1200 mm
Vleugelhoogte Fh = 400-1200 mm

4208-53
1 4000-232N meeneemstuk
2 4008-184 sluitstuk
2 4200-321 grendel
2 30000-690 schroef

4208-54
1 4000-232N meeneemstuk
2 4000-334 sluitnok
2 4008-184 sluitstuk
2 30000-690 schroef
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4. Verticale middensluitingen nr. 4208-30, 4008-31
• Te gebruiken met basissets nr. 4208-50, 4208-51 en 4208-52.

Vleugelhoogte
Fh = 1200-1800 mm

• Bij ramen met een vleugelhoogte van 1200-1800 mm 
wordt een middensluiting nr. 4208-30 geplaatst.

• De middensluiting nr. 4208-30 is bruikbaar bij de 
basissets nr. 4208-50, -51 en -52.

• Te combineren met één van de volgende basissets:

Vleugelhoogte
Fh = 1800-2400 mm

• Bij ramen met een vleugelhoogte van 1800-2400 mm 
wordt een middensluiting nr. 4008-31 geplaatst.

• De middensluiting nr. 4008-31 is bruikbaar bij de 
basissets nr. 4208-50, -51 en -52.

• Te combineren met één van de volgende basissets:

4208-30
1 4000-344 sluitnok
1 4008-184 sluitstuk

Nr. basisset T1 T2
4208-50

Fh-A-265 A-1504208-51
4208-52

4008-31
1 4000-334 sluitnok
1 4000-344 sluitnok
2 4008-184 sluitstuk

Nr. basisset T3 T4
4208-50

(Fh-A)/2-110 A-2654208-51
4208-52
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5. Verticale middensluitingen nr. 4008-184, 4008-31N
• Te gebruiken met basissets nr. 4208-53 en 4208-54.

Vleugelhoogte Fh = 1200-1800 mm

• Bij ramen met een vleugelhoogte van 1200-1800 mm 
wordt een bijkomend sluitstuk nr. 4008-184 geplaatst.

• Het sluitstuk nr. 4008-184 is bruikbaar bij de basissets 
nr. 4208-53 en -54.

• Te combineren met één van de volgende basissets:

Vleugelhoogte Fh = 1800-2400 mm

• Bij ramen met een vleugelhoogte van 1800-2400 mm 
wordt een middensluiting nr. 4008-31N geplaatst.

• De middensluiting nr. 4008-31N is bruikbaar bij de 
basissets nr. 4208-53 en -54.

• Te combineren met één van de volgende basissets:

4008-184
1 4008-184 sluitstuk

Nr. basisset T1 T2
4208-53 Fh-A-137 A-137
4208-54 Fh-A-150 A-150

4008-31N
1 4000-334 sluitnok
2 4008-184 sluitstuk

Nr. basisset T3 T4
4208-53 (Fh-A)/2-105 A-135
4208-54 (Fh-A)/2-110 A-150
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6. Horizontale middensluiting nr. 4208-35
Vleugelbreedte Fb = 1200-1700 mm

• Te combineren met één van 
de volgende basissets:

• Bij ramen met een vleugelbreedte van 1200-1700 mm 
wordt een middensluiting nr. 4208-35 geplaatst.

• Bij de basissets nr. 4208-50, -52 en -54 is geen 
horizontale middensluiting mogelijk.

7. Speciale toebehoren
7.1. Versterkingsset nr. 35140-790

• Bij ramen met een vleugelgewicht tussen 90 kg 
en 130 kg en bij Fb > 1400 mm is het verplicht 
de bovenscharnier te versterken d.m.v. de 
versterkingsset nr. 35140-790.

• De zelftappende schroeven M4x10 moeten bevestigd 
worden in minimum 6 mm materiaaldikte.

• Voor het boren van de gaten is kaliber nr. 35000-955 
verkrijgbaar.

• Opmerking: de versterkingsset wordt enkel gebruikt 
in combinatie met de regelbare bovenscharnier 
nr. 26140-751.

4208-35
2 1907-356 hoekoverbrenging
2 1907-341 clips
2 4000-334 sluitnok
2 4008-184 sluitstuk

Nr. basisset
4208-51
4208-53

Handgreep
met 2 vorken

Handgreep
met 1 vork

OF

Versterkingsset nr. 35140-790
1 35140-790-1 versterkingsplaat
2 30140-790-2 schroef
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7.2. Raambegrenzer nr. 35140-901, -902 of -903

• De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.

• De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er 
zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.

• Afhankelijk van de plaatsing van deze raambegrenzer kan het raam verder of minder ver geopend worden.

• De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4 mm.

• De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het 
raam in elke stand blijft openstaan.

• De afmeting X begrenst  
de openingshoek op ±90°.

7.3. Oploopblokje nr. 4000-303

• Het oploopblokje nr. 4000-303 heeft als doel de scharnieren te ontlasten in gesloten stand.

• Het blokje wordt gebruikt in combinatie met het sluitstuk nr. 4008-182.

• Bij de basisset nr. 4208-50 en bij ramen met een horizontale middensluiting moet geen oploopblokje  
nr. 4000-303 bijbesteld worden, daar het oploopblokje meegeleverd is in de set.

• Het oploopblokje wordt eenvoudig in de tringelgeleiding van de vleugel geschoven.

7.4. Meeneemtap nr. 907-230

• Bij ramen met een vleugelhoogte van 300 tot 400 mm 
moet de meeneemtap nr. 907-230 bijbesteld worden.

• Dit is enkel mogelijk voor ramen bediend door een 
handgreep met enkele vork.

• Bij deze ramen moet één volledige tringel voorzien 
worden tussen de boven -en ondergrendel nr. 4200-321 
(set nr. 4208-53) of tussen de bovenste en de onderste 
sluitnok nr. 4000-334 (set nr. 4208-54).

• Deze tringel wordt gezaagd en voorzien van de nodige 
gaten volgens tekening hiernaast.

• Op de tringel wordt in het gat ø6,1 mm het tapje 
nr. 907-230 geriveerd, dat dienst doet als meeneemtap 
voor de handgrepen met enkele vork.

Fb = mm Bestelnr. Y X
400-600 35140-901 160 35
600-1300 35140-902 270 45

1300-1700 35140-903 370 80
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8. Scharnieren
• De scharnieren hebben dezelfde vorm als de draai-kip scharnieren zodat draai-kipramen en draairamen in 

dezelfde ruimte kunnen geplaatst worden met behoud van hetzelfde uitzicht.

• Afwerking van alle scharnieren: aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt     
     (meer dan 450 RAL-kleuren).

Tweedelige scharnieren     Driedelige scharnieren
nr. 4208-220 en 4208-221    nr. 4208-320 en 4208-321

max. 75 kg    vleugelgewicht   max. 80 kg
max. 1000 mm    vleugelbreedte   max. 1200 mm

Chrono onderscharnier      Chrono bovenscharnier
nr. 26140-760      nr. 26140-750

max. vleugelgewicht : 90 kg
max. vleugelbreedte : 1400 mm

Chrono onderscharnier      Chrono bovenscharnier
nr. 35140-760       nr. 26140-751

Het maximum toegelaten 
vleugelgewicht kan verhoogd 
worden tot 130 kg mits het 
bijplaatsen van de versterkingsset 
nr. 35140-790.

max. vleugelgewicht : 90 kg (130 kg)
max. vleugelbreedte : 1700 mm

Scharniersluitstuk nr. 4208-123

Bestelnummer 4208-220 4208-221 4208-320 4208-321
G 4,5 5 4,5 5

Fh=max. 1200 mm 2 stuks
Fh=1200-1800 mm 3 stuks
Fh=1800-2400 mm 4 stuks

Bestelnummer 26140-760 26140-750
Fh=max. 1200 mm

1 stuk +
1 stuk

Fh=1200-1800 mm 2 stuks
Fh=1800-2400 mm 3 stuks

> 90kg
en/of

Fb>1400mm
Bestelnummer 35140-760 26140-751
Fh=max. 1200 mm 1 stuk + 1 stuk
Fh=1200-1800 mm 1 stuk + 1 stuk + 1x 4208-123
Fh=1800-2400 mm 1 stuk + 1 stuk + 2x 4208-123

Traploos horizontaal 
(+/-1 mm) en verticaal 
(+/-2 mm) regelbaar 
na plaatsing.

Traploos horizontaal 
(+/-3 mm) regelbaar 
na plaatsing.
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9. Handgrepen
9.1. Handgrepen met dubbele vork
Handgreep nr. 4200-219
en nr. 4200-219 CYL

• De handgrepen met dubbele vork hebben dezelfde vorm als de handgrepen voor draai-kipramen en 
kip-draairamen. Zodoende kunnen draairamen, draai-kipramen en kip-draairamen naast elkaar geplaatst 
worden en behoudt men hetzelfde uitzicht.

• In open stand schuiven de vorken voor elkaar.
• Afwerking: greep in aluminium en basis in zamak, steeds polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-kleuren).
• De handgreep met cilinder kan vergrendeld worden in gesloten stand.
• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. C12.11.17.

Handgreep nr. 4200-217
en nr. 4200-217 CYL

nr. 4200-219 nr. 4200-219 CYL

koers = 17 mm

nr. 4200-217 nr. 4200-217 CYL

koers = 17 mm
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Handgreep nr. 4200-215 en nr. 4200-215 CYL

• De handgrepen met dubbele vork hebben dezelfde vorm als de handgrepen voor draai-kipramen en 
kip-draairamen. Zodoende kunnen draairamen, draai-kipramen en kip-draairamen naast elkaar geplaatst 
worden en behoudt men hetzelfde uitzicht.

• In open stand schuiven de vorken voor elkaar.
• Afwerking: greep en basis in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-kleuren).
• De handgreep met cilinder kan vergrendeld worden in gesloten stand.
• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. C12.11.17.

Handgreep nr. 4200-214 en nr. 4200-214 CYL

nr. 4200-215 nr. 4200-215 CYL

koers = 17 mm

nr. 4200-214 nr. 4200-214 CYL

koers = 17 mm
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Handgreep nr. 4200-219V, -217V, -215V en losse greep nr. 505

• De handgrepen zijn ook bruikbaar voor draai-kipramen en kip-draairamen. Zodoende kunnen draairamen, 
draai-kipramen en kip-draairamen naast elkaar geplaatst worden en behoudt men hetzelfde uitzicht.

• Afwerking:
 - handgreep nr. 4200-219V en -217V in zamak, steeds polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-
kleuren).

 - handgreep nr. 4200-215V en losse greep nr. 505 in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt 
(meer dan 450 RAL-kleuren).

• In open stand schuiven de vorken voor elkaar.
• De handgreep kan bediend worden met losse greep nr. 505 of in geval van brand past ook het uiteinde 

van de bijl van de brandweerman in het vierkant gat.
• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. C12.11.17.
• Deze uitvoering wordt vooral gebruikt in plaatsen waar enkel bevoegden de ramen mogen openen, maar in 

geval van brand kan de handgreep ook bediend worden met het uiteinde van de bijl van de brandweerman.

nr. 4200-219V

koers = 17 mm

nr. 4200-217V

koers = 17 mm

nr. 4200-215V

koers = 17 mm

nr. 505
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9.2. Handgrepen met enkele vork

Handgreep nr. 4000-219 en nr. 4000-219 CYL

• De handgrepen zijn ook bruikbaar voor draai-kipramen en kip-draairamen. Zodoende kunnen draairamen, 
draai-kipramen en kip-draairamen naast elkaar geplaatst worden en behoudt men hetzelfde uitzicht.

• Afwerking: greep in aluminium en basis in zamak, steeds polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-
kleuren).

• De handgreep met cilinder kan vergrendeld worden in gesloten stand.
• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. C12.11.17.

Handgreep nr. 4000-217 en nr. 4000-217 CYL

nr. 4000-219 nr. 4000-219 CYL

koers = 17 mm 
bij 90°   
verdraaiing

nr. 4000-217 nr. 4000-217 CYL

koers = 17 mm 
bij 90°   
verdraaiing
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Handgreep nr. 4000-215 en nr. 4000-215 CYL

• De handgrepen met enkele vork zijn ook bruikbaar voor draai-kipramen en kip-draairamen. Zodoende 
kunnen draairamen, draai-kipramen en kip-draairamen naast elkaar geplaatst worden en behoudt men 
hetzelfde uitzicht.

• Afwerking: greep en basis in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-
kleuren).

• De handgreep met cilinder kan vergrendeld worden in gesloten stand.
• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. C12.11.17.

Handgreep nr. 4000-214 en nr. 4000-214 CYL

nr. 4000-215 nr. 4000-215 CYL

koers = 17 mm 
bij 90°   
verdraaiing

nr. 4000-214 nr. 4000-214 CYL

koers = 17 mm 
bij 90°   
verdraaiing
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Handgreep nr. 4000-219V, -217V, -215V en losse greep nr. 505

• De handgrepen zijn ook bruikbaar voor draai-kipramen en kip-draairamen. Zodoende kunnen draairamen, 
draai-kipramen en kip-draairamen naast elkaar geplaatst worden en behoudt men hetzelfde uitzicht.

• Afwerking:
 - handgreep nr. 4000-219V en -217V in zamak, steeds polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-
kleuren).

 - handgreep nr. 4000-215V en losse greep nr. 505 in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt 
(meer dan 450 RAL-kleuren).

• De handgreep kan bediend worden met losse greep nr. 505 of in geval van brand past ook het uiteinde 
van de bijl van de brandweerman in het vierkant gat.

• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. C12.11.17.
• Deze uitvoering wordt vooral gebruikt in plaatsen waar enkel bevoegden de ramen mogen openen, maar in 

geval van brand kan de handgreep ook bediend worden met het uiteinde van de bijl van de brandweerman.

nr. 4000-219V

koers = 17 mm 
bij 90°   
verdraaiing

nr. 4000-217V

koers = 17 mm 
bij 90°   
verdraaiing

nr. 4000-215V

koers = 17 mm 
bij 90°   
verdraaiing

nr. 505
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9.3. ‘S’ uitvoering

9.4. Uitfrezingen voor handgrepen

Standaard uitvoering     ‘S’-uitvoering

• Een boorkaliber nr. 4000-396 is beschikbaar 
voor het boren van de gaten van de handgreep.

Standaard uitvoering ‘S’-uitvoering
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9.5. Afdekplaatje nr. 20000-659-6

• Afdekplaatje die de beweging van de handgreep begrenst op 90°.

• Niet mogelijk voor handgrepen nr. 4000-214 en 4000-215.

• Links en rechts bruikbaar.

• Afzonderlijk te bestellen.

10. Inbouwslot nr. 4000-208-1

• Het slot kan gebruikt worden in 
combinatie met de basissets nr. 
4208-53 en -54.

• Inbouwslot nr. 4000-208-1, te 
gebruiken met een handgreep 
met vierkantstift 7 mm.

• Het slot kan 
eveneens bediend 
worden met de 
Sobinox handgrepen 
uit roestvrij staal uit 
hoofdstuk C11.15.

• Het inbouwslot is 
volledig vervaardigd 
uit niet-roestende 
materialen.

• De montage is enkel 
mogelijk bij ramen 
vanaf vleugelhoogte:
 - 525 mm bij gebruik 
van basisset nr. 
4208-53.

 - 490 mm bij gebruik 
van basisset nr. 
4208-54.

Niet mogelijk

Tot op diepte A

Schroeven niet meegeleverd.
M5x10 DIN 913 enkel voor 
vastzetting tijdens transport.

Handgreep met 
vierkantstift 7 mm

L = berekende 
lengte bij gebruik 
van meeneemstuk 
4000-232N

UITFREZINGEN
(slechts 1 freesbewerking)
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11. Besteltabellen

Scharnieren

Bestelvoorbeeld:
Een draairaam met vleugelbreedte (Fb) 1300 mm en vleugelhoogte (Fh) 1600 mm waarin glas geplaatst 
wordt van 16 mm dikte met een gewicht van 40 kg/m2.
Opmerking: voor bepaling van het gewicht: zie diagram volgende pagina.
Te bestellen hang- en sluitwerk:
 - 1x 4200-217
 - 1x 4208-51
 - 1x 4008-182
 - 1x 4208-30
 - 1x 4208-35
 - 1x 26140-760
 - 2x 26140-750

Fb < 1200 Fb = 1200-1400

Fh = 400-1200

4200-217
+ 4208-50 of

4200-217
+ 4208-51
+ 4000-303
+ 4008-182

4000-217
+ 4208-53
+ 4000-303
+ 4008-182

4200-217
+ 4208-51
+ 4008-182
+ 4208-35

4000-217
+ 4208-53
+ 4008-182
+ 4208-35

+ of 2x T
+ of 2x U

(Fb = max. 1000) (max. 75 kg)
(Fb = max. 1200) (max. 80 kg)

+ of 1x V + 1x W
+ of 1x X + 1x Y

(Fb = max. 1400) (max. 90 kg)
(Fb = max. 1400) (max. 90 kg)

Fh = 1200-1800

4200-217
+ 4208-50
+ 4208-30 of

4200-217
+ 4208-51
+ 4000-303
+ 4008-182
+ 4208-30

4000-217
+ 4208-53
+ 4000-303
+ 4008-182
+ 4008-184

4200-217
+ 4208-51
+ 4008-182
+ 4208-30
+ 4208-35

4000-217
+ 4208-53
+ 4008-182
+ 4008-184
+ 4208-35

+ of 3x T
+ of 3x U

(Fb = max. 1000) (max. 75 kg)
(Fb = max. 1200) (max. 80 kg)

+ of 1x V + 2x W
+ of 1x X + 1x Y + 1x Z

(Fb = max. 1400) (max. 90 kg)
(Fb = max. 1700) (max. 90 kg)

Fh = 1800-2400

4200-217
+ 4208-50
+ 4008-31 of

4200-217
+ 4208-51
+ 4000-303
+ 4008-182
+ 4008-31

4000-217
+ 4208-53
+ 4000-303
+ 4008-182
+ 4008-31N

4200-217
+ 4208-51
+ 4008-182
+ 4008-31
+ 4208-35

4000-217
+ 4208-53
+ 4008-182
+ 4008-31N
+ 4208-35

+ of 4x T
+ of 4x U

(Fb = max. 1000) (max. 75 kg)
(Fb = max. 1200) (max. 80 kg)

+ of 1x V + 3x W
+ of 1x X + 1x Y + 2x Z

(Fb = max. 1400) (max. 90 kg)
(Fb = max. 1700) (max. 90 kg)

Vleugelgewicht van 90 kg tot 130 kg: steeds scharnieren X en Y met versterkingsset nr. 35140-790

G (mm) T U V W X Y Z
4,5 4208-220 4208-320

26140-760 26140-750 35140-760 26140-751 4208-123
5 4208-221 4208-321
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12. Algemene informatie
• De krukhoogte mag niet minder zijn dan 1/3 van de vleugelhoogte. Vraag advies aan één van onze 

vertegenwoordigers wanneer de maten van uw ramen afwijken van het diagram.

• In scholen en andere plaatsen waar veiligheid belangrijk is, raden we aan een raambegrenzer 35140-901, 
-902, -903 en een handgreep met cilinder te plaatsen.

• Het draairaam systeem SALTO 4208 is 
vervaardigd uit roestvrije materialen. 
Het hang- en sluitwerk mag niet 
geplaatst worden in ruimtes waar 
agressieve dampen in de lucht aanwezig 
zijn.

• Sobinco is niet aansprakelijk voor schade 
of slecht functioneren van het sluitwerk 
indien niet-Sobinco onderdelen worden 
gebruikt.

• De oppervlaktebehandeling van vleugel 
en kader dient te gebeuren vóór het 
monteren van het hang- en sluitwerk. 
Indien dit niet het geval is, kan dit leiden 
tot het slecht functioneren van het hang- 
en sluitwerk en vervalt de garantie.

• Het opspieën van het glas dient correct 
te gebeuren volgens de normen.

• Het raam en het hang- en sluitwerk 
moeten net gehouden worden en 
gesmeerd worden overeenkomstig 
onze onderhoudsinstructies (copij 
beschikbaar op aanvraag).

Glasdikte 
zonder 

luchtspouw
mm kg/m²
10 25
12 30
14 35
16 40
18 45
20 50
22 55
24 60
26 65
28 70
30 75
32 80
34 85
36 90
38 95
40 100
42 105

Vleugelbreedte Fb

V
le

ug
el

ho
og

te
 F

h

max. 75 kg

Vleugelbreedte Fb

V
le

ug
el

ho
og

te
 F

h

max. 80 kg

Vleugelbreedte Fb

V
le

ug
el

ho
og

te
 F

h

max. 90 kg

Vleugelbreedte Fb

V
le

ug
el

ho
og

te
 F

h

max. 130 kg
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