SIKU® RB

Kanthængslet for
facadedøre i pvc, plast og
komposit

3D-Rendering - som illustration

indeks

RB 5010 3D

op til 120 kg

boreposition på 10,0 mm

4

RB 5015 3D

op til 120 kg

boreposition på 11,5 mm
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RB 5020 3D

op til 120 kg

boreposition på 13,0 mm
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Borelærer

7
10
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Teknisk Information

fokus på kanthængslet …
… elegant, stærkt og sikkert.

introduktion

3

SIKU RB – kanthængslet for PVC- og komposit facadedøre.
Den moderne facadedør skal opfylde flere kriterier. På den ene side
skal designet passe til den individuelle person, men også sikkerhed og
isolering er vigtige faktorer.
Som en bevidst videreudvikling af det kendte SIKU brand præsenter
Simonswerk hermed deres første kanthængsel for PVC døre.
Kanthængslet overbeviser med et slankt elegant design og influerer
derfor mindre på dørbladets eget udtryk. Som alternativt til standard
hvid og brun leveres hængslet også i en stålfarve, samt i børstet rustfrit
stål.
Et lækkert design og høj teknisk formåen er kriterierne for SIKU
RB hængslet. Det passer til alle gængse profiler og bryder ikke
tætningsbåndet. Det bærer op til 120 kg, er 3D-justerbart og er hurtigt
at montere.
Egenskaber og fordele
• elegant kanthængsel design
• bryder ikke tætningsbåndet
• enkel 3D-justering
• bærer op til 120 kg
• rationel og hurtig montage
• passer til alle gængse profiler
• moderne farver, samt alternativ i rustfrit stål kan leveres
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facadedør

SIMONSWERK
SIKU® RB

RB 5010 3D
for facadedøre af pvc-, plast og komposit - placering 10,0 mm
facadedør

boreposition 10,0 mm

Tekniske data
Bæreevne
Længde
Diameter
Materiale tykkelse

op til 120 kg

120,0 kg
140,0 mm
20,0 mm
3,5 mm

Egenskaber og fordele
• elegant kanthængsel design
• bryder ikke tætningsbåndet
• enkel 3D-justering
• bærer op til 120 kg
• rationel og hurtig montage
• passer til alle gængse profiler
• ens værktøj (Torx 30)
• moderne farver, samt alternativ i rustfrit
• stål kan leveres
Montage værktøjer
Borelære		
		
se side 10 og fremefter

Borelære SIKU RB iflg. anslag
Teleskop borelære SIKU RB iflg. anslag

Overflader
hvid = RAL 9016 - Brun - F9 - børstet rustfrit stål
Bemærk
Leveres også med sikkerhedsstift (MSTS)
Korrosionsbestandig op til 1000 timer iht. DIN EN1670 for rustfrit stål
Godkendelser
ZERTIFIZIERT
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boreposition 10,0 mm

facadedør
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RB 5015 3D
for facadedøre af pvc-, plast og komposit - placering 11,5 mm
facadedør

boreposition 11,5 mm

Tekniske data
Bæreevne
Længde
Diameter
Materiale tykkelse

op til 120 kg

120,0 kg
140,0 mm
20,0 mm
3,5 mm

Egenskaber og fordele
• elegant kanthængsel design
• bryder ikke tætningsbåndet
• enkel 3D-justering
• bærer op til 120 kg
• rationel og hurtig montage
• passer til alle gængse profiler
• ens værktøj (Torx 30)
• moderne farver, samt alternativ i rustfrit
• stål kan leveres
Montage værktøjer
Borelære		
		
se side 10 og fremefter

Borelære SIKU RB iflg. anslag
Teleskop borelære SIKU RB iflg. anslag

Model varianter
		
Detaljer findes under produktselektor på www.simonswerk.com
Overflader
hvid = RAL 9016 - Brun - F9 - børstet rustfrit stål
Bemærk
Leveres også med sikkerhedsstift (MSTS)
Korrosionsbestandig op til 1000 timer iht. DIN EN1670 for rustfrit stål
Godkendelser
boreposition 11,5 mm

ZERTIFIZIERT

RB 5015 3D C4
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facadedør

SIMONSWERK
SIKU® RB

RB 5020 3D
for facadedøre af pvc-, plast og komposit - placering 13,0 mm
facadedør

boreposition 13,0 mm

Tekniske data
Bæreevne
Længde
Diameter
Materiale tykkelse

op til 120 kg

120,0 kg
140,0 mm
20,0 mm
3,5 mm

Egenskaber og fordele
• elegant kanthængsel design
• bryder ikke tætningsbåndet
• enkel 3D-justering
• bærer op til 120 kg
• rationel og hurtig montage
• passer til alle gængse profiler
• ens værktøj (Torx 30)
• moderne farver, samt alternativ i rustfrit
• stål kan leveres
Montage værktøjer
Borelære		
		
se side 10 og fremefter

Borelære SIKU RB iflg. anslag
Teleskop borelære SIKU RB iflg. anslag

Model varianter
		
Detaljer findes under produktselektor på www.simonswerk.com

RB 5020 3D C4

Overflader
hvid = RAL 9016 - Brun - F9 - børstet rustfrit stål
Bemærk
Leveres også med sikkerhedsstift (MSTS)
Korrosionsbestandig op til 1000 timer iht. DIN EN1670 for rustfrit stål
Godkendelser
boreposition 13,0 mm
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ZERTIFIZIERT

Teknisk information
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Teknisk information

Valg af bore- skrueposition
Den nedenstående illustration viser de forskellige bore- og skruepositioner for SIKU
RB-hængslerne. Du kan finde yderligere oplysninger i vores produktinformation under
www.simonswerk.com

Ramme bormål

RB 5010 3D – boreposition 10,0 mm

RB 5015 3D – boreposition 11,5 mm
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RB 5020 3D – boreposition 13,0 mm
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Beslåning

Beslåning
Karmdelen monteres ved at placere styretappene i hullerne og skrue den fast
med de vedlagte skruer (6,3 x 38mm)

Rammedelen monteres ved at placere styretappene i hullerne og skrue den fast
med de vedlagte skruer (6,3 x 60mm) (max moment 6Nm)

Indsæt rammedelen i karmdelen og i sæt hængselsstiften

Vi anbefaler at bruge sikkerheds versionen (MSTS) for udadgående døre
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Tryk pvc afdækningskapperne i

Teknisk information
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justering

3D-justering
højde justering

3D - trinløs justering
side
højde
dybde

+/– 3,0 mm
+/– 3,0 mm
+/– 1,5 mm

side justering

klem-skrue

dybde justering

klem-skrue
side justering

højde justering

Side justering
– åben døren
– drej begge skruerne for at undgå spændinger
dybde justering
– åben døren
– løsne klem-skruerne forsigtigt. Positioner dørbladet
– fastgør klem-skruerne igen
højde justering
– åben døren
– løsne den øverste højdejusteringsskrue
– positioner dørbladet ved hjælp af den nederste højdejusteringsskrue
– fastgør den øverste højdejusteringsskrue indtil du fornemmer lidt modstand
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Borelære

SIMONSWERK
SIKU® RB

Borelære for SIKU RB
Kompakt borelære hærdede borebøsninger.
Passer til
Serie SIKU RB 5...
Komplet sæt består af
1 borelære
1 bor 5mm
1 Torx nøgle Tx30
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Vejledning
1. placér rammen i karmen, ilæg afstandsbrikker iht. profilleverandørens
anvisninger
2. Fastslå hængselspositionen og klem borelæren fast
3. Bore huller med det medfølgende 5mm bor

Borelære
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Teleskop borelære SIKU
Med denne teleskop borelære kan dør- ramme og karm beslås hurtigt og effektivt
Passer til
Serie SIKU RB 5...
Komplet sæt består af
1 Teleskop lære
2 endestop
1 bor 5mm
1 torx nøgle Tx30
Vejledning
1. Juster begge endestop så de har samme afstand til hhv. øverste og nederste lære
2. Placér rammen i karmen og ilæg afstandsbrikker ht. profilleverandørens
anvisninger
3. Placér teleskoplæren på dørbladet og skub de yderste lærer så endestoppet
lægger sig imod top og imod bund. (den midterste lærer centreres automatisk)
4. Spænd borelæren og bor huller ved brug af det medfølgende 5mm bor
Bemærk
Teleskopborelæren er højre- venstre vendbar
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Produkter i dette prospekt
RB 5010 3D
RB 5015 3D
RB 5020 3D

SIKU® RB

Yderligere produkter fra Simonswerk

Brochure SIKU® RB
02/2014

DK

På trods af grundig og omhyggelig gennemgang ved dannelse af denne brochure tager vi forbehold for eventuelle trykfejl

Prøv vores produktselector på:
www.simonswerk.com

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany
Fon +49 (0)5242 / 413-0
Fax +49 (0)5242 / 413-260
sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com

