Serie 2000
HMB Meerpuntssluiting
Raamespagnolet Inbouw
Toepassing

De raamespagnolet HMB 2000 is zeer sterk en veilig vanwege
de afgeschuinde vernikkelde haakschoten. Afhankelijk van de
lengte van de raamespagnolet, draaien tijdens de vergrendeling
twee of drie haakschoten naar buiten. De bijpassende raamkruk
is afsluitbaar waardoor bij doorboring het krukje niet te openen is.
De HMB raamespagnoletten zijn voorzien van een 24 mm brede
voorplaat. Dit maakt ze uitermate geschikt voor renovatiewerkzaamheden. De voorplaat dekt bestaande bewerkingen af,
wat zorgt voor een snelle en nette afwerking. Tevens zorgt de brede
voorplaat voor een robuuste uitstraling. De sluiting is geschikt voor
nieuwbouwsituaties en biedt, in combinatie met een Multipoint,
ook voor dubbele ramen een perfecte oplossing. Voor elke type
raamespagnolet heeft HMB een bijpassende Multipoint leverbaar.
Wegens de speciale, aan beide zijden afgeschuinde haakschoten,
is het mogelijk om de raamespagnolet zowel DIN-links als
DIN-rechts toe te passen. Hierdoor kan in combinatie met de HMB
sluitkom (art. 706300), een grote scheluwte van het raam
opgevangen worden. Met behulp van één moedermal en
bijbehorende inlegcassettes, is het mogelijk om de slotkasten met
een standaard bovenfrees uit te frezen. Tevens is de moedermal
voorzien van een krukgatplaat met gehardstalen boorbussen,
waardoor de krukgaten direct op de juiste positie worden geboord.

Tips
• Gebruik HMB freesgereedschap
voor het snel en eenvoudig
uitfrezen van de meerpuntssluiting;
• Oude gaten of schade
repareren?Gebruik HMB Profmix
sneldrogend voor eenvoudige en
snelle reparaties;
• Bij renovatiewerkzaamheden is het
mogelijk voorplaatverlengers toe te
passen.

5 jaar garantie!
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Artikelinformatie
Artikel

Omschrijving

Afmeting

Doornmaat

500301

Raamespagnolet HMB 2000

585x24x3 mm

35 mm

500306

Raamespagnolet HMB 2000

775x24x3 mm

35 mm

500307

Raamespagnolet HMB 2000

975x24x3 mm

35 mm

500308

Raamespagnolet HMB 2000

1175x24x3 mm

35 mm

500309

Raamespagnolet HMB 2000

1375x24x3 mm

35 mm
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5 jaar garantie;
Extra stevig door robuuste 24 mm voorplaat;
Dekt bestaande bewerkingen af;
Bedieningsvriendelijk;
Grote scheluwte-opname;
Voorzien van twee of drie hardmetalen haakschoten;
Perfecte oplossing voor dubbele ramen in combinatie
met een Multipoint;
Geen verschil in DIN-links en DIN-rechts;
Toepasbaar op raamhoogte 600 mm t/m 2000 mm;
Geen kans op inwatering wegens afgeronde
voorplaat;
De frezen van de meerpuntssluiting kunnen ook
voor de raamespagnolet worden gebruikt;

• Goedgekeurd volgens NEN 5096;
• Inbraakwerend volgens gestelde eisen SKG2 en
SKH2;
• Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen.

“Extra stevig door robuuste
24 mm voorplaat”
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