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1. Driedelige scharnier nr. 83201-1
1.1. Algemeen

Kenmerken en voordelen

• Driedelige klembare euroscharnier voor eurogroef met 
kadergroef 14/18 mm.

• Vleugelgewichten tot 180 kg (met 4 scharnieren en 
profielafhankelijk).

• Volledig verdektliggende bevestiging.

• Eenvoudige en efficiënte montage: geen uitfrezingen en 
boringen vereist.

• Regelbaar in 3 richtingen zonder de vleugel te demonteren, 
mits het lossen van de bevestigingsschroeven.

• Het grote voordeel van deze regeling is dat kader- en 
vleugeldeel niet verschuiven t.o.v. elkaar tijdens het 
regelen. M.a.w. de cilindervorm van het scharnier blijft 
steeds behouden.

• Zelfde scharnier voor linkse en rechtse deuren.

• Materiaal: vervaardigd uit roestvrije materialen.
 - Scharnierdelen: aluminium
 - Aantrekstukken: zamak
 - Regeling: zamak
 - As: austhenitisch roestvrij staal
 - Afdekkapjes en bussen: kunststof

• Afwerking: verkrijgbaar in natuur geanodiseerd, meer 
dan 450 RAL-kleuren en inox look.

• Onderhoudsvrij door hoog kwalitatieve kunststofbussen. 
Opgepast: de scharnieren nooit smeren!

• De scharnieren werden getest volgens de Europese norm prEN 1935:2013 en behaalden de volgende 
classificatie-code:

Profielafmetingen

• De scharnieren kunnen zowel voor naar binnen als naar buiten draaiende opdekdeuren gebruikt worden.

Binnendraaiende deur

Buitendraaiende deur

Gebruiks-
categorie

Duur-
zaamheid

Gewicht
Brand-

werendheid
Gebruiks-
veiligheid

Corrosie-
bestendigheid

Veiligheid
Scharnier-

klasse

4 7 6 0 1 4 0 13
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Algemene afmetingen

1.2. Dievenklauw nr. 83201-1.9
• Optioneel kunnen de scharnieren voorzien worden van 2 dievenklauwen 

die ingrijpen in de kader om uw deur extra te beveiligen tegen inbraak.
• De dievenklauwen vervangen de bevestigingsschroeven op de vleugel.
• Materiaal: roestvrij staal.
• Uitfrezing kaderprofiel:
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1.3. Set hulzen en afdekdoppen nr. 83000-2

• De Euroscharnier 3D kan voorzien worden van een set hulzen in roestvrij staal en afdekdoppen in zwarte 
kunststof om de scharnier een inox look te geven. De set bestaat uit:
 - 1 lange huls (vleugeldeel)
 - 2 korte hulzen (kaderdeel)
 - 2 afdekdoppen

• Werkwijze:
 - Bestaande afdekdoppen verwijderen.
 - De hulzen over de scharnierdelen schuiven.
 - De nieuwe afdekdoppen monteren.

• Voordelen:
 - De inox look kan achteraf voorzien worden.
 - De deur en de scharnieren moeten niet gedemonteerd worden.

VOOR NA
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1.4. Toepassingsbereik

Normaal gebruik, zonder deursluiter

Intensief gebruik en/of met deursluiter

Extreme toepassingen en/of met deursluiter
• Enkel op aanvraag.
• Enkel mits voorleggen van de profielen.
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1.5. Scharniersluitstuk nr. 4208-123 en nr. 20140-752

Algemeen
• Om voldoende wind- en waterdichtheid te bekomen, raden wij aan om voor hoge deuren en afhankelijk 

van de profielen, in het midden een scharnier bij te plaatsen.
• Een andere oplossing is het plaatsen van een scharniersluitstuk nr. 4208-123 (grijs) of 

nr. 20140-752 (zwart).

Montage
• Het scharniersluitstuk moet op de juiste manier geplaatst en geregeld worden.

Positie 1:
• Kamermaat > 21 mm

Positie 2:
• Kamermaat = 20,25 tot 21 mm

Positie 3:
• Kamermaat = 19,5 tot 20,25 mm

Positie 1

Positie 2

Positie 3
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1.6. Montage en demontage

Montage

1

• Dichting op vleugelprofiel 
wegsnijden.

2

• Aantrekstukken inschuiven in kader 
en vleugel.

3

• Regeling en kaderdeel positioneren.

5

• Vleugeldeel positioneren.

4

• Schroeven kaderdeel vastdraaien (5-7 Nm).
• Borgschroef indraaien in kaderprofiel.

T15

T15

T10
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Demontage
• Stap 8: asborging losdraaien.
• De as met behulp van een pin door het gat 

van de afdekkap uitduwen.

6

• Schroeven vleugeldeel vastdraaien (5-7 Nm).

T15

7

• Vleugel in kader monteren.
• As inschuiven.
• Afdekkappen inclipsen.

8

T10

• Asborging aandraaien (max. 1 Nm).

Opening in
afdekkap
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1.7. Regelingen
Verticale regeling

• Opgelet !      
Enkel regelen nadat de vleugel ondersteund is en 
de schroeven gelost zijn.

Horizontale regeling Aandrukregeling
• Enkel mogelijk indien opening tussen kader 

en vleugel > 3,7 mm.

T15

1. Bevestigingsschroeven 1/2 omwenteling lossen.
2. De scharnier verticaal regelen: +/- 4 mm 

+/- 4 mm

Schroef indraaien
= vleugel omhoog
Schroef uitdraaien
= vleugel omlaag

Wijzerzin = kamermaat
Tegenwijzerzin = kamermaat

1. Bevestigingsschroeven:
 +  3 omwentelingen lossen
   1 omwenteling lossen
2. De scharnier horizontaal regelen: +/- 1,5 mm 

+/- 1,5 mm
T15

1. Bevestigingsschroeven 1/2 omwenteling lossen.
2. De aandrukking regelen: van 0 tot -0,8 mm 

0 tot -0,8 mm

T15
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2. Tweedelige scharnieren reeks 2800
2.1. Algemene kenmerken

• De tweedelige scharnieren, met zin voor esthetiek, kunnen zowel voor naar binnen- als naar buitendraaiende 
opdekdeuren met eurogroef gebruikt worden.

Binnendraaiende deur:  Buitendraaiende deur
scharnier nr. 2800-1 scharnier nr. 2800-2
scharnier nr. 2800-3 scharnier nr. 2800-4

• De scharnieren werden getest volgens de Europese norm prEN 1935:2013 en behaalden de volgende 
classificatie-code:

Afwerking
• Kader- en vleugeldeel: aluminium, geanodiseerd of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.
• Aantrekstukken: zamak, grijs natlak.
• As en schroeven: roestvrij staal.
• Geleidingsbussen en afdekkappen:

 - witte kunststof voor wit gelakte scharnieren;
 - zwarte kunststof voor geanodiseerde en in alle andere kleuren gelakte scharnieren.

Regeling
• Alle scharnieren zijn 2-dimensionaal regelbaar:

 - Traploze verticale regeling: +/-4 mm door het in- of uitdraaien van een regelschroef.
 - Niet-continue horizontale regeling: +1,50 mm tot -2,25 mm d.m.v. een getand plaatje = regeling kamermaat.

Montage
• De scharnieren zijn klembaar en worden door middel van aantrekstukken en boorschroeven gemonteerd 

in de groef van kader- en vleugelprofiel, waardoor boren en frezen overbodig wordt.
• Opgelet: de scharnieren nooit smeren!

Veiligheid
• Op aanvraag kunnen de scharnieren voorzien worden van dievenklauwen die ingrijpen in de kader om uw 

deur extra te beveiligen tegen inbraak.
• De as van de scharnier voor naar buitendraaiende deuren wordt tegen uitkloppen geborgd d.m.v. een 

persschroef.

Gebruiks-
categorie

Duur-
zaamheid

Gewicht
Brand-

werendheid
Gebruiks-
veiligheid

Corrosie-
bestendigheid

Veiligheid
Scharnier-

klasse

4 7 6 0 1 4 0 13
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2.2. Deurscharnier nr. 2800-1 voor binnendraaiende deuren

Profielen

• Zonder dievenklauw : X = minimum 19,5 mm

• Met dievenklauw : Y = minimum 20 mm
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2.3. Deurscharnier nr. 2800-2 voor buitendraaiende deuren

Profielen

• Zonder dievenklauw : X = minimum 19,5 mm

• Met dievenklauw : Y = minimum 20 mm
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2.4. Deurscharnier nr. 2800-3 voor binnendraaiende deuren

Profielen

• Zonder dievenklauw : X = minimum 19,5 mm

• Met dievenklauw : Y = minimum 20 mm
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2.5. Deurscharnier nr. 2800-4 voor buitendraaiende deuren

Profielen

• Zonder dievenklauw : X = minimum 19,5 mm

• Met dievenklauw : Y = minimum 20 mm
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2.6. Dievenklauw nr. 2800-1.17
• Op aanvraag kunnen de scharnieren voorzien worden van dievenklauwen nr. 2800-1.17 die ingrijpen in de 

kader om uw deur extra te beveiligen tegen inbraak.
• De dievenklauwen moeten afzonderlijk besteld worden en vervangen de bevestigingsschroeven van het 

vleugeldeel.

2.7. Toepassingsbereik

1 Normaal gebruik, zonder deursluiter: vb. privé-woningen

2 Normaal gebruik, met deursluiter: vb. privé-woningen 
 Veelvuldig gebruik en/of met deursluiter: vb. flatgebouwen, winkels, scholen, ...
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2.8. Inbouw scharnieren

Scharnier 2800-1 en 2800-3 (naar binnen draaiend)

Zonder dievenklauwen Met dievenklauwen

Scharnier 2800-2 en 2800-4 (naar buiten draaiend)

Zonder dievenklauwen Met dievenklauwen

Boringen voor dievenklauw
• In het kaderprofiel moeten per scharnier 2 boringen ø13,5 mm voorzien worden voor het ingrijpen van 

de dievenklauwen.
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2.9. Montage scharnieren

Scharnier 2800-1 en 2800-3 (naar binnen draaiend)

Scharnier 2800-2 en 2800-4 (naar buiten draaiend)

Opmerking:
Persschroef laatst indraaien

Kader

Vleugel

Persschroef

Kader

Vleugel
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2.10. Regelingen

Horizontale regeling

Afhangende deur Ondersteunen
 vóór afregeling

Opgelet: Eerst bevestigingsschroeven 
lossen!
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• Na montage van de scharnieren, zal de deur in de meeste gevallen afhangen. Dit kan men verhelpen door 
de boven- en onderscharnier bij te regelen.

• Afregeling:

 - Eerst moet men de deur ondersteunen met behulp van voorwerp: vb stuk hout, ... .
 - Vervolgens draait men de bevestigingsschroeven van het vleugeldeel los. Dit is zéér belangrijk omdat 
anders de getande plaatjes niet kunnen verschuiven.

 - De kamermaat bovenaan is in dit geval te groot. De bovenscharnier zal moeten dichtgetrokken worden. 
Eerst verwijdert men het dikteplaatje en daarna regelt men de scharnier trapsgewijs bij.
Regelbereik: -2,25 mm tot -0,75 mm.

 - De kamermaat onderaan is te klein. De onderscharnier zal moeten opengeduwd worden. Men regelt de 
scharnier trapsgewijs bij. 
Regelbereik: 0 mm tot +1,50 mm.

Verticale regeling (hoogteregeling)

• Men draait eerst de bevestigingsschroeven van het 
kaderdeel los.

• Traploze verticale regeling van -4 mm tot +4 mm 
door het in- of uitdraaien van de regelschroef.
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