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1. Dievenklauwen nr. 4208-141, -141B, -141D, -141E, 
-141G, -141R
Algemeen

• De dievenklauw dient als extra beveiliging van ramen of deuren:
 - Functioneert als anti-uithefzekering door het ingrijpen van de schroef in het kaderprofiel.
 - De schroefkraag verhindert dat kader en vleugel kunnen samengedrukt worden.

• De dievenklauw wordt op de vleugel geschroefd en kan gebruikt worden op profielen met of zonder 
vleugelgroef. De kraag van de regelschroef wordt tot tegen de kader geschroefd.

• Afwerking:
 - Plaatje: aluminium, natuurkleurig geanodiseerd
 - Regelschroef en ring: roestvrij staal

nr. 4208-141Bnr. 4208-141

nr. 4208-141Enr. 4208-141D
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Inbouwvoorbeelden

• Regelbereik: 10 mm

• Afmeting A:
 - Minimum: 15 mm
 - Maximum: 25 mm

• De diameter van boring B in het kaderprofiel is afhankelijk van:
 - De profielcombinatie.
 - De plaats van de dievenklauw in de profielen: hoe verder de dievenklauw van het scharnierpunt 
verwijderd ligt, hoe kleiner de boring.

nr. 4208-141G nr. 4208-141R

Zonder vleugelgroefMet vleugelgroef
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2. Dievenklauw nr. 4208-142G
Algemeen

• De dievenklauw dient als extra beveiliging van deuren:
 - Functioneert als anti-uithefzekering door het ingrijpen van de pen in het kaderprofiel.
 - De bevestigingsblok verhindert dat kader en vleugel kunnen samengedrukt worden.

• De dievenklauw wordt gebruikt voor vlakliggende deuren zonder vleugel- en kadergroef met kamermaat 
van 16 mm, waarbij de Sobinco Rollenband gebruikt wordt.

• De set bevat ook de bevestigingsschroeven en de blindklinkmoeren.
• SKG keuring 2 sterren.
• Afwerking:

 - Bevestigingsblok: aluminium, natuurkleurig geanodiseerd
 - Pen: roestvrij staal

Scharnieren
• Aantal en plaats van de scharnieren is afhankelijk van de vleugelafmetingen, het vleugelgewicht en de 

gebruiksomstandigheden. Hiervoor verwijzen wij naar de desbetreffende hoofdstukken.

Blindklinkmoer 
M5x13 UPO30

Bevestigingsschroef 
M5x25 DIN965

nr. 4208-142G

positie
dievenklauw
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Montage
• De dievenklauw wordt op de vleugel geplaatst en 

vastgeschroefd door middel van:
 - Metrische schroeven M5x25 DIN965
 - Blindklinkmoeren met platte kop M5x13 UPO30

• De verticale positionering van de dievenklauwen is 
afhankelijk van de gebruikte scharnieren.

• Ook bij plaatsing van meerdere scharnieren, zal de 
positionering anders zijn.

• Inbouwvoorbeeld:

Deur X1
(mm)

X2
(mm)

X3
(mm)

Y1
(mm)

Y2
(mm)

Y3
(mm)

Met Sobinco Rollenband
A1 365+K Fh/2-465 450 315 Fh/2-465 400-L
A2 670+K Fh/2-590 450 620 Fh/2-590 400-L
A3 365+K Fh/2-625 450 315 Fh/2-625 400-L
A4 670+K Fh/2-635 450 620 Fh/2-635 400-L

Kader Vleugel

Vloer

L = afstand tussen onderkant vleugel en vloer
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3. Dievenklauw nr. 4208-143
Algemeen

• De dievenklauw dient als extra beveiliging van ramen:
 - Functioneert als anti-uithefzekering door het ingrijpen van de pen in het kaderprofiel.
 - De bevestigingsblok verhindert dat kader en vleugel kunnen samengedrukt worden.

• SKG keuring 2 sterren.

• De dievenklauw nr. 20300-771 is zwart geanodiseerd.

• Afwerking:
 - Bevestigingsblok: aluminium, natuurkleurig (of zwart) geanodiseerd
 - Pen: roestvrij staal

Profielen

• De dievenklauwen worden gebruikt voor ramen met een eurogroef, maar in principe zijn ze ook mogelijk 
voor deuren met of zonder vleugelgroef.

• Voor deuren verwijzen wij naar dievenklauw nr. 4208-143B: zie pag. K15.14.09.

nr. 4208-143
nr. 20300-771

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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Montage

• De dievenklauw wordt in de vleugelgroef geschoven en vastgeschroefd.

• Opmerking: de uitfrezing is afhankelijk van de plaats van de dievenklauw in de profielen en van de 
gebruikte scharnieren (=plaats draaipunt).

• Deze montage is van toepassing bij gebruik van de Chrono draairaam scharnieren nr. 26140-750 en 
26140-760 (onderscharnier).

4.8x25
DIN 7504P

= positie dievenklauw
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4. Dievenklauw nr. 4208-143B
Algemeen

• De dievenklauw dient als extra beveiliging 
van deuren:
 - Functioneert als anti-uithefzekering 
door het ingrijpen van de pen in het 
kaderprofiel.

 - De bevestigingsblok verhindert dat 
kader en vleugel kunnen samengedrukt 
worden.

• De dievenklauw heeft een SKG keuring 
2 sterren.

• Afwerking:
 - Bevestigingsblok: aluminium,  
natuurkleurig geanodiseerd

 - Pen: roestvrij staal

Profielen
• De dievenklauwen worden gebruikt voor deuren 

met een eurogroef, maar in principe zijn ze ook 
mogelijk voor deuren zonder vleugelgroef.

Inbouwvoorbeeld met scharnier type 2800
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Montage-mogelijkheden
• Het aantal scharnieren en de plaats van de scharnieren is afhankelijk van de vleugel-afmetingen, 

het vleugelgewicht en de gebruiksomstandigheden. Hiervoor verwijzen wij naar de desbetreffende 
hoofdstukken.

Met de 2-delige klembare scharnieren reeks 2800

Met de 3-delige klembare scharnier nr. 83201-1

Met de 2-delige opbouwscharnieren

Met de 3-delige opbouwscharnieren

positie
dievenklauw
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Montage

• De vleugelhoogte Fh is gemeten van op de grond.

• De afmeting L is de vrije ruimte tussen vleugel en vloeroppervlak.

• De positie is afhankelijk van het type scharnier dat gebruikt wordt. Hiervoor verwijzen we naar:
 - Hoofdstuk K15.11. : 2-delige klembare scharnieren reeks 2800
 - Hoofdstuk K15.11. : 3-delige klembare scharnier nr. 83201-1
 - Hoofdstuk K15.13. : opbouwscharnieren

4.8x25
DIN 7504P

L = afstand tussen onderkant vleugel en vloer

Kader Vleugel

Vloer

Deur X1
(mm)

X2
(mm)

X3
(mm)

Y1
(mm)

Y2
(mm)

Y3
(mm)

Met 2-delige klembare scharnieren reeks 2800
A1 320+K Fh/2-305 290 270 Fh/2-305 240-L
A2 570+K Fh/2-430 290 520 Fh/2-430 240-L
A3 320+K Fh/2-465 290 270 Fh/2-465 240-L
A4 570+K Fh/2-430 290 520 Fh/2-430 240-L

Met 3-delige klembare scharnier nr. 83201-1
B1 365+K Fh/2-465 450 315 Fh/2-465 400-L
B2 670+K Fh/2-590 450 620 Fh/2-590 400-L
B3 365+K Fh/2-625 450 315 Fh/2-625 400-L
B4 670+K Fh/2-635 450 620 Fh/2-635 400-L

Met 2-delige en 3-delige opbouwscharnieren
C1,D1 340+K Fh/2-340 340 290 Fh/2-340 290-L
C2,D2 640+K Fh/2-490 340 590 Fh/2-490 290-L
C3,D3 340+K Fh/2-475 340 290 Fh/2-475 290-L
C4,D4 640+K Fh/2-475 340 590 Fh/2-475 290-L
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5. Dievenklauw nr. 4208-143C
• De dievenklauw dient als extra beveiliging van deuren:

 - Functioneert als anti-uithefzekering door het ingrijpen van de pen in het kaderprofiel.
 - De bevestigingsblok en de ring verhinderen dat kader en vleugel kunnen samengedrukt worden.

• De dievenklauw heeft een SKG keuring 2 sterren.

• Afwerking:
 - Bevestigingsblok: aluminium, natuurkleurig geanodiseerd
 - Pen en ring: roestvrij staal
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6. Lange dievenklauw nr. 4208-143D en 4208-143F
Algemeen

• De dievenklauw dient als extra beveiliging voor deuren:
 - Functioneert als anti-uithefzekering door het ingrijpen 
van de pennen in het kaderprofiel.

 - De bevestigingsblok verhindert dat kader en vleugel 
kunnen samengedrukt worden.

• De dievenklauw is vooral 
geschikt voor opdekdeuren.

• De set bevat alle onderdelen 
en schroeven.

• De dievenklauw heeft een 
SKG keuring 3 sterren.

• Voor RC3 moet deze 
dievenklauw per paar in de 
deur gemonteerd worden.

• Afwerking:
 - Bevestigingsblok: aluminium, 
natuurkleurig geanodiseerd

 - Pennen, sluitplaat en  
schroeven: roestvrij staal

4.8x32 DIN 7504P
M5x16 DIN 965

M5x12.5

Bestelnr. A (mm) B (mm)
4208-143D 660 480
4208-143F 450 270
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Montage
• De dievenklauwen worden gebruikt voor 

deuren met een eurogroef in combinatie 
met 2-delige (reeks 2800) of 3-delige   
(nr. 83201-1) Euroscharnieren.

• De verticale positionering van de 
dievenklauwen is afhankelijk van de 
gebruikte scharnieren.

• De tekening is van toepassing bij montage 
van één 3-delige Euroscharnier bovenaan 
en onderaan.

• Bij plaatsing van andere en/of meerdere 
scharnieren, zal de positionering anders 
zijn en zal ook de minimale vleugelhoogte 
toenemen.

• Profielafmetingen

• Inbouw

4.8x32
DIN 7504P

M5x16
DIN 965

Blindklinkmoer met
verzonken kop
M5x12.5

Bestelnr. B (mm)
4208-143D 480
4208-143F 270

L = afstand tussen onderkant vleugel en vloer

Kader Vleugel

Vloer
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7. Lange dievenklauw nr. 4208-142E
Algemeen

• De dievenklauw dient als extra beveiliging voor deuren:
 - Functioneert als anti-uithefzekering door het ingrijpen van 
de pennen in het kaderprofiel.

 - De bevestigingsblok verhindert dat kader en vleugel kunnen 
samengedrukt worden.

• De dievenklauw is geschikt voor vlakliggende deuren zonder 
vleugel- en kadergroef met kamermaat van 20 mm, waarbij 
de Sobinco Rollenband gebruikt wordt.

• De set nr. 4208-142E bevat alle onderdelen en schroeven.
• SKG keuring 3 sterren.
• Voor RC3 moet deze dievenklauw per 

paar in de deur gemonteerd worden.

• Afwerking:
 - Bevestigingsblok: aluminium, 
natuurkleurig geanodiseerd.

 - Aantrekstuk: aluminium.
 - Pennen, sluitplaat en 
schroeven: roestvrij staal.

M5x30 DIN 965

M5x16 DIN 965

M5x12,5
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Montage
• De verticale positionering van de 

dievenklauwen is afhankelijk van de 
gebruikte scharnieren.

• De tekening is van toepassing bij 
montage van één Sobinco Rollenband 
bovenaan en onderaan.

• Bij plaatsing van andere en/of meerdere 
scharnieren, zal de positionering 
anders zijn en zal ook de minimale 
vleugelhoogte toenemen.

• Inbouw en profielafmetingen

• Aantrekstuk

M5x30
DIN 965
M5x16
DIN 965

Blindklinkmoer met
verzonken kop
M5x12.5

M5x30
DIN 965

Kader Vleugel

Vloer

L = afstand tussen 
onderkant vleugel 
en vloer
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8. Lange dievenklauw nr. 4208-142F
Algemeen

• De dievenklauw dient als extra beveiliging voor deuren:
 - Functioneert als anti-uithefzekering door het ingrijpen van 
de pennen in het kaderprofiel.

 - De bevestigingsblok verhindert dat kader en vleugel kunnen 
samengedrukt worden.

• De dievenklauw is geschikt voor vlakliggende deuren zonder 
vleugel- en kadergroef met kamermaat van 16 mm, waarbij 
de Sobinco Rollenband gebruikt wordt.

• De set nr. 4208-142F bevat alle onderdelen en schroeven.
• SKG keuring 3 sterren.
• Voor RC3 moet deze dievenklauw per 

paar in de deur gemonteerd worden.

• Afwerking:
 - Bevestigingsblok: aluminium, 
natuurkleurig geanodiseerd.

 - Aantrekstuk: aluminium.
 - Pennen, sluitplaat en 
schroeven: roestvrij staal.

M5x25 DIN 965

M5x18 DIN 965

M5x13
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Montage
• De verticale positionering van de dievenklauwen is afhankelijk van de gebruikte scharnieren.
• De tekening is van toepassing bij montage van één Sobinco Rollenband bovenaan en onderaan.
• Bij plaatsing van andere en/of meerdere 

scharnieren, zal de positionering anders 
zijn en zal ook de minimale vleugelhoogte 
toenemen.

• Inbouw en profielafmetingen

• Aantrekstuk

M5x30
DIN 965
M5x16
DIN 965

Blindklinkmoer met
verzonken kop
M5x12.5

M5x30
DIN 965

Kader Vleugel

Vloer

L = afstand tussen 
onderkant vleugel 
en vloer
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