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Chrono Plus 

Chrono Plus is een eenvoudige oplossing om uw ramen 
inbraakveiliger te maken. 

ALGEMENE VOORDELEN CHRONO PLUS: 
• 2 inbraakvertragende sluitpunten aan de krukzijde. 
• Elementaire inbraakwerendheid, de zogenaamde 
‘basisveiligheid’. 
• Leverbaar voor alle raamtypes. 
HANDGREPEN: 
• Verschillende types van raamkrukken beschikbaar: 
klassiek, modern, afneembaar, afsluitbaar en inox. 
Dit systeem is verkrijgbaar voor alle raamtypes: 
draaikipramen, 
kip-draairamen, draairamen en kipramen. 
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Chrono Safe 

Het inbraakwerend raamsysteem CHRONO SAFE is 
getest door het SKG en toepasbaar voor alle raamtypes. 
Het voldoet aan de eisen voor inbraakwerendheid 
klasse 2 volgens NVN-normen 5093 tot 5096 en 
aan klasse 2 volgens ENV-normen 1627 tot 1630. 
ALGEMENE VOORDELEN CHRONO SAFE: 
• Maximum 4 inbraakvertragende sluitpunten voor 
ramen met vleugelhoogte tot 1800 mm en vleugelbreedte 
tot 1200 mm. 
• Roestvrijstalen paddestoeltappen, voorgeriveerd op 
aluminium koppelstukken, hoekoverbrengingen en 
kipgrendel. 
• Messing veiligheidssluitstukken, uithefzekeringen en 
beschermstukken d.m.v. roestvrijstalen aantrekplaatjes 
en zelftappende schroeven bevestigd. 
• Speciaal meeneemstuk ter hoogte van de handgreep. 
• Aluminium tringels met speciale koppelingen. 
• Handgreep is altijd afsluitbaar. 
HANDGREPEN: 
• Verschillende types van raamkrukken beschikbaar: 
klassiek, modern, afneembaar, afsluitbaar en inox. 
Dit systeem is verkrijgbaar voor alle raamtypes: 
draaikipramen, 
kip-draairamen, draairamen en kipramen. 
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Chrono Invision Pro 

OMSCHRIJVING 
Het Chrono Invision Pro scharnier voor aluminium ramen 
is onzichtbaar wanneer het raam gesloten is. Chrono 
Invision Pro is beschikbaar 
voor profielen met een kadergroef van 14/18 mm en 
profielen met een kadergroef van 10/14 mm. Het Chrono 
Invision Pro scharnier 
is compatibel met het Chrono Standaard, Plus en Safe 
hang- en sluitwerk. Afhankelijk van het profielsysteem 
kan Chrono Invision Pro 
toegepast worden met verlaagd dorpelprofiel 
(balkonraamoplossing). 

KENMERKEN 
• Vleugelgewichten tot 170 kg voor alle raamformaten 
(RAL GZ607/3). 
• Vleugelgewichten tot 200 kg voor raamdeurformaten 
(RAL GZ607/3). 
• Vleugelbreedte (Fb) tot 1700 mm. 
• Vleugelhoogte (Fh) tot 2800 mm. 
• Verhouding Fb / Fh voor ramen < 130 kg = max. 1,5. 
• Verhouding Fb / Fh voor ramen > 130 kg = max. 1. 
• Uithefbeveiliging: beveiliging van de onderscharnier tegen het uitheffen van het raam in kipstand. 
• Inbraakwerende vergrendeling van de schaar. 
• Vervaardigd uit hoogwaardige roestvrije materialen. 
• Chrono Invision Pro Safe is gekeurd met 2 SKG-sterren. 
• Chrono Invision Pro Standaard is gekeurd volgens RAL GZ 607/3 en QM 328 (EN 13126-8 en 
EN 1191). 
• Maximale openingshoek instelbaar via onderscharnier op 90° of 105°. 
• Veilige draaibeweging: slechts 5 mm ruimte tussen kader en vleugel bij openen op 90°, dus geen 
klemgevaar. 
• Maximaal behoud van de dagmaat. 

REGELING 
• Onderscharnier: 
− Traploos horizontaal en verticaal regelbereik: 
-1,5 mm/+1,5 mm. 
− Verstelbaar zonder het lossen van schroeven 
en zonder het uitnemen van de vleugel. 
− Regelbare remweerstand bij het opendraaien. 
• Bovenscharnier en schaar: 
− Horizontaal regelbereik: +2 mm/-4 mm 
voor draai-kipramen en kip-draairamen. 
− Horizontaal regelbereik: +3 mm/-3 mm voor 
draairamen. 
− Aandrukregeling: ± 0,8 mm. 

VOORDELEN 
• Esthetische oplossing. 
• Snelle montage. 
• Groot regelbereik. 
• Grote inbraakwerendheid. 
• Verhoogde wind- en waterdichtheid. 


