
•  !"#$%&'())%"'*"+%)',+$$%"-..%"/%.0!1!&"

2!("3!"-.1#!&3!"/%.0!1$42!('&#!&5

 - benodigde vrije ruimte op het 
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van de handgreep en de 

overbrenging: 20,5 mm.

 - kadergroef van 14/18 mm en 

kadergroef van 10/14 mm.

• Toepassingsbereik voor de basissets 

nr. 50311, 50331, 50811 en 50831:

 - vleugelbreedte: 650-3600 mm (Fh<1200 mm)

 - vleugelbreedte: 650-1800 mm (Fh>1200 mm)

 - vleugelhoogte: 450-2400 mm

 - vleugelgewicht: max. 80 kg

 - opening: ±170 mm
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• Een kipraam gemonteerd met het inbraakwerend systeem INVISITOP SAFE 

50311, 50331, 50811 of 50831 is getest door het SKG (Stichting Kwaliteitscentrum 

Gevelelementen) in Nederland. Het beproefde raam voldoet aan de eisen voor 

inbraakwerendheid klasse 2 volgens NEN 5096 van juni 2007 en aan klasse 

2 volgens de EN normen 1627 tot en met 1630 van 2011, voor beproeving 

en beoordeling van inbraakwerende ramen. Aan de garnituur worden volgens 

de terrenaanduiding met betrekking tot het KOMO-attest van SKG 2 sterren 

toegekend.

Kadergroef 
14/18 mm

Kadergroef 
10/14 mm

A 14 ± 0.5 10 ± 0.5

B 18 ± 0.5 14 ± 0.5

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
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• Minimale vleugelhoogte:

 -  !"2'&'2$1!"-1!)#!1:..#(!"'*"$4:$&,!1';,"-$&":!("3!*'#&"-$&"3!"/%.0!1!&<

 - De draaicirkel wordt bepaald bij gebruik van de scharnieren nr. 26140-750.

 - In de zone met benodigde vrije ruimte is rekening gehouden met een speling van 1 mm.
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Zone met benodigde vrije 
ruimte voor Safe sluitstuk
nr. 30340-840-1
nr. 30310-841-1
nr. 30330-841-1

Bij verdraaiing van de vleugel, mag er 
geen detail of onderdeel van de vleugel 
in een zone van 10.5 mm onder de 
kadergroef komen.
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