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Inbraakwerendheid van
Athleticos Fenster- und 
Türenproduktion GmbH
gevelelementen van kunststof uit het Veka Topline 
AD / HST systeem

Verklaring van SKG
Dit attest is op basis van BRL 0703: 13-12-2012 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, 
productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG verklaart dat de gevelelementen uit bovengenoemd systeem prestaties leveren die in dit attest zijn
beschreven, mits:
 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische

specificatie(s);
 de vervaardiging en montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest

vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

SKG verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de gevelelementen in hun toepassingen voldoen
aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze kwaliteitsverklaring. 

SKG verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de gevelelementen, noch
op de montage in bouwwerken.

Dit attest is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete
overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het attest is opgenomen in het “Overzicht
van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw“ op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.

Voor SKG
ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De

gebruikers van dit attest worden geadviseerd op www.skg.nl te controleren of dit document nog geldig is. 

Dit attest bestaat uit 20 bladzijden.
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IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
Producten conform dit attest worden geïdentificeerd door
deze duurzaam te voorzien van een witte zegel, bevattend de
naam c.q. het logo van de attesthouder, tezamen met
vermelding van het attestnummer alsmede de klassering,
zoals deze als indicatie voor de prestaties met betrekking tot
inbraakwerende eigenschappen geldt en voor de in dit attest
omschreven producten overeenkomstig NEN 5096 en ENV
1627 op klasse 2 werd bepaald, een en ander zoals hiernaast
aangegeven.

Plaats van de identificatie:
In de kozijnsponning van elk bewegend element of in de 
glassponning van elk element met vaste beglazing.

Indien de zegel wordt aangebracht door de attesthouder, 
dient deze als volgt te zijn uitgevoerd:

LOGO

attest-
houder

Athleticos Fenster- und 
Türenproduktion GmbH
attestnummer: SKG.0120.0572
NEN 5096 + ENV 1627

KLASSE 2
NEN 5096

TECHNISCHE SPECIFICATIE 
De technische specificaties van de inbraakwerende gevelelementen zijn in het aanhangsel ‘TS’ bij dit attest vastgelegd.
Overige technische specificaties van de hier bedoelde kunststof gevelelementen, conform Beoordelingsrichtlijn 0703 ‘Kunststof 
Gevelelementen’, zijn in het aanhangsel ‘TS’ van het KOMO attest K11304 vastgelegd.

SAMENVATTING MINIMUM PRESTATIES

Tabel 1

BOUWBESLUITINGANG
Afd. nr. Onderwerp Grenswaarde/bepalingsmethode Prestaties volgens kwaliteitsverklaring Opmerking i.v.m. toepassing
2.15 Inbraakwerendheid Weerstandsklasse 2, volgens NEN 5096 Weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 Op het product dient de identificatie, zoals 

hierboven weergegeven, aangebracht te 
zijn.

Overige 
nummers

Overige afdelingen betrekking 
hebbend op ramen en deuren
volgens BRL 0703

Deze prestaties zijn in het kader van deze 
KOMO kwaliteitsverklaring, niet bepaald

Prestatie
Inbraakwerendheid: BB-art. 2.130
Gevelelementen bezitten inbraakwerende eigenschappen met een weerstandsklasse van ten minste 2, bepaald overeenkomstig NEN 5096.

Opmerking
In dit attest wordt alleen een uitspraak gedaan over de specifieke prestatie verband houdende met de weerstandsklasse tegen inbraak, als
een onderdeel van de prestaties die worden genoemd in BRL 0703. Voor uitspraken over de prestaties verband houdende met sterkte,
brandveiligheid, geluidswering, waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, energiezuinigheid e.d. wordt verwezen naar het desbetreffende KOMO
attest(-met-productcertificaat) voor “Kunststof gevelelementen” overeenkomstig BRL 0703.

Politiekeurmerk Veilig Wonen®

Ramen en deuren, die voorzien zijn van het SKG inbraakwerendheidsmerkteken met klasse 2 volgens NEN 5096, zijn geschikt om toe te
passen in gebouwen die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen PKVW®, mits voldaan wordt aan de aanvullende eisen die
gesteld worden in het vigerende “Handboek PKVW Nieuwbouw”.

Ingevolge de regelingen Bouwbesluit als gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is deze door SKG
afgegeven kwaliteitsverklaring o.a. in het kader van de bouwvergunning tevens voldoende bewijs als bedoeld in artikel 1.8 van het
Bouwbesluit, mits en voor zover deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw”,
zoals gepubliceerd op de website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK): www.bouwkwaliteit.nl en op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl en voor zover in verband met de toepassing geen hogere prestaties vereiste zijn.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde
producten of conform de technische specificaties als
omschreven in dit attest:
 geleverd is wat is overeengekomen;

 identificatie conform de specificatie in dit attest op de 
gevelelementen is aangebracht;

 de producten geen zichtbare beschadigingen en/of 
gebreken vertonen als gevolg van transport of 
anderszins;

 voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de 
toepassing.

2. Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de
website van SKG: www.skg.nl.

3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond
van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan
contact op met:
1e. Athleticos Fenster- und Türenproduktion GmbH;

en zonodig met
2e. SKG.
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   Aanhangsel TS 

 

Systeemattest 

 

Een systeemattest is een kwaliteitsverklaring waarin de prestaties en de 

technische specificaties van minimaal een draai(val)raam en een deur binnen- 

en buitendraaiend van een of meerdere profielsystemen zijn opgenomen. 

Een systeem attest wordt verstrekt aan die profielsystemen, 

waarvan een uitvoering van een  

 draai(val)raam getest is met een positief resultaat met 2 
verschillende SKG** gecertificeerde samengestelde beslagen  

 een enkele- of stolpdeur binnendraaiend en 
 een enkele- of stolpdeur buitendraaiend 

is getest met een positief resultaat met een minimaal SKG** gecertificeerde 

meerpuntssluiting. 

Afmetingen (minimaal en maximaal) zijn niet gelimiteerd door de 

testafmetingen van de beschreven gevelelementen, maar zijn verruimd en 

vastgelegd in de matrixen van SKG ** gecertificeerd samengesteld  beslag en 

meerpuntssluitingen. 

 

Glas/ vakvulling 

 

Bij inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 dient, in het geval van 

glas, glas te worden toegepast dat voldoet aan tenminste klasse P4A volgens 

NEN-EN 356 of isolatieglas waarvan minimaal 

1 glasblad bestaat uit enkel glas met breukgedrag ‘A’ volgens 

NEN-EN 12600 

  

Bij een resistance class 2 volgens ENV 1627 dient, in het geval van glas, glas 

te worden toegepast met minimaal weerstandsklasse P4A volgens NEN-EN 

356. Dit kan enkel glas zijn, of isolerend dubbelglas, als het glaspakket maar 

aan de genoemde klasse voldoet.  

 

Hang - en sluitwerk 

 

Gecertificeerd hang- en sluitwerk (H&S) mag worden uitgewisseld met H&S van 

een ander fabricaat, mits: 

 het H&S functioneel gelijkwaardig is, en 
 het H&S dezelfde inbraakwerende eigenschappen bezit. (ten minste 

hetzelfde aantal ‘sterren’ overeenkomstig het SKG sterrenmerkteken), 
en 

 de montage geschiedt op een wijze en met middelen overeenkomstig 
het montagevoorschrift van de leverancier van het H&S; zoals de wijze 
van bevestigen, het aantal sluitpunten in relatie tot de afmeting van het 
beweegbaar deel enz. 

 

Opmerking: 

Niet gecertificeerd H&S mag vervangen worden door gecertificeerd H&S, mits dit 

tenminste in dezelfde inbraakwerendheidsklasse valt, bepaald volgens BRL 

3104. 

 

 

Afsluitbaarheid 

 

Bij toepassing van isolerend dubbelglas dient het sluitwerk afsluitbaar te zijn met 

een sleutel. Bij toepassing van glas dat voldoet aan klasse P4A van NEN-EN 

356 vervalt de eis van afsluitbaarheid. 

 

Als bedieningspunten van beweegbare delen zich bevinden binnen een straal 

van 1000 mm gemeten vanuit 

een opening in het dak- of gevelelement groter dan 50 × 50 mm dan moeten 

deze bedieningspunten afsluitbaar zijn met een sleutel. 

 

Bestand tegen manipuleren: 

Bedieningspunten dienen bestand te zijn tegen een beproeving volgens bijlage I 

van NEN 5096. 

Zijlichten e.d. 

 

Gevelelementen met beweegbare delen en een boven- en of zijlicht hebben 

dezelfde inbraakwerende eigenschappen als gevelelementen met 

beweegbare delen zonder een boven- en of zijlicht, mits: 

 de verbinding tussen het beweegbare deel en het boven- en of 
zijlicht ‘geborgd’ is door bijvoorbeeld paddenstoelnokken of 
haaksloten, en 

 de stijl tussen het beweegbare- en het vaste deel ter 
plaatse van de sluitpunten tegen uitbuigen beveiligd is. 
Dit kan gerealiseerd worden door de vakvulling ‘op te  
stoppen’ of door het opnemen van een tussenregel ter hoogte van 
het sluitpunt. 

 

 

Opgenomen gevelelementen met afmetingen buiten vermelde afmetingen 

volgens NEN 5096: 

 

Gevelelementen met andere afmetingen dan getest en vermeldt bij de 

technische specificaties hebben dezelfde inbraakwerende eigenschappen 

mits: 

 de afmetingen, de hoogte en de breedte, in positieve zin variëren 
tot +20% of de vermelde hmax-min en bmax-min; 

 de afstand van het bovenste scharnierpunt en of sluitpunt en het 
onderste scharnierpunt en of sluitpunt tot de onderzijde van het 
gevelelement, in positieve zin varieert tot +10%  en 

 gevelelementen die uitgevoerd worden kleiner dan  
het geteste exemplaar, voorzien zijn van een gelijk aantal 
sluitpunten als bij het geteste exemplaar; 

 bij vergroting van ramen en deuren (uitsluitend bezien vanuit het 
oogpunt van inbraakwerendheid) met samengesteld beslag, 
waardoor toevoeging van sluitpunten noodzakelijk wordt, de 
onderlinge afstand (ook de omloop afstand door de hoek) tussen de 
sluitnokken niet groter wordt dan bij het geteste exemplaar; 

Opgenomen gevelelementen met afmetingen buiten vermelde afmetingen 

volgens ENV 1627: 

 

Gevelelementen met andere afmetingen dan getest en vermeldt bij de 

technische specificaties hebben dezelfde inbraakwerende eigenschappen mits: 

 de afmetingen, de hoogte en de breedte, in positieve zin variëren tot 
+10% of -20% of de vermelde hmax- min en bmax -min; 

 gevelelementen die uitgevoerd worden kleiner dan  
het geteste exemplaar, voorzien zijn van een gelijk aantal sluitpunten 
als bij het geteste exemplaar; 

 bij vergroting van ramen en deuren (uitsluitend bezien vanuit het 
oogpunt van inbraakwerendheid) met samengesteld beslag, waardoor 
toevoeging van sluitpunten noodzakelijk wordt, de onderlinge afstand 
(ook de omloop afstand door de hoek) tussen de sluitnokken niet 
groter wordt dan bij het geteste exemplaar; 
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 Vaste ramen systeem Topline AD 

 

Openingsgrootte : Bij opening(doorgang) vanaf  250x150 mm 

 

Verankering kozijn : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven 

   van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal. 

Vulling :  Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2  

   of isolerend dubbelglas. 

   Volgens ENV 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel 

   weerstandsklasse 2. 
   

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel 

   

 

 

 

Draai-/uitzetramen: (buitendraaiend) systeem Topline AD 

 

Afmetingen kozijn : Vermeld bij onderstaand samengesteld beslag. 

 

Verankering : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven 

   van Sendzimir verzinkt – of roestvast staal. : Schroeven 5,0x100 mm h.o.h. < 600 mm. 

Vulling :  Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2  

   of isolerend dubbelglas. 

   Volgens ENV 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel 

   weerstandsklasse 2 

Glaslijst :  Aan niet inbraakzijde; kokervormig profiel bevestigd met  

  schroeven 3,9x38 mm  h.o.h. <  200 mm 

Glasmontage :  Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal 

  ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende 

  sluitpunten. 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In raamprofiel: rondom staal wanddikte >1,5 mm. 

   

Beslag : Kruk; afsluitbaar met sleutel. 

 

 

Hang-/sluitwerk :  SKG  gecertificeerd samengesteld beslag.  

 

Afmetingen vleugel :   h = zie matrix gecertificeerd  

  SKG  samengesteld beslag 

  b = zie matrix gecertificeerd 

  SKG  samengesteld beslag 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

Montage : Zie montage voorschrift sluiting/scharnieren- of 

  samengesteld beslag leverancier. 
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Draaivalramen systeem Topline AD 

 

Afmetingen kozijn : Vermeld bij onderstaand samengesteld beslag. 

 

Verankering : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven 

   van Sendzimir verzinkt – of roestvast staal. : Schroeven 5,0x100 mm h.o.h. < 600 mm. 

Vulling :  Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 

   of isolerend dubbelglas. 

   Volgens ENV 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel 

   weerstandsklasse 2 

Glaslijst :  Aan niet inbraakzijde; kokervormig profiel. 

Glasmontage :  Stel- en steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal 

  ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende 

  sluitpunten. 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In raamprofiel: rondom staal wanddikte >1,5 mm. 

   

Beslag : Kruk; afsluitbaar met sleutel. 

 

 

 

Hang-/sluitwerk : Siegenia Si Line KF samengesteld beslag.  

 

Afmetingen kozijn : h = 1120 mm  b = 820 mm 

    hmax =  1344  mm   bmax =  984  mm 

 

Oploopnokken : 2x kunststof blokjes; hoogte 12 mm. 

   Bevestiging: 1 schroef 3,8 x 12mm. 

 

Sluitwerk : Siegenia Si Line KF samengesteld beslag met 

  6x paddestoelnok en 

  4x conische nok 

  Bevestiging: rondom in kunststof van raamprofiel met 

  schroeven 4,2x25 mm. 

   

Sluitplaat : 1x kiepsluitplaat type SES 2040. 

  Bevestiging: 2 Torx schroeven 4,7x30 mm in ver- 

  stijvingsprofiel van kozijnprofiel en 

  2 schroef 4,0x38 mm in het kunststof. 

  5x sluitplaat type SES 2660 voor paddestoelnokken. 

  Bevestiging: 2 schroeven 4,2x38 mm in het kunststof 

  en 2x Torx schroef 4,7x30 mm in verstijvingsprofiel  

  van kozijnprofiel  en 1x schroef 4,0x38 mm in het  

  kunststof. 

  4x sluitplaat type 2660 voor conische nokken. 

  Bevestiging: 1 schroef 4,0x38 mm in het kunststof. 

 

Hang-/sluitwerk :  SKG  gecertificeerd samengesteld beslag.  

 

Afmetingen vleugel :   h = zie matrix gecertificeerde SKG  samengesteld 

   beslag 

   b = zie matrix gecertificeerde SKG  samengesteld  

   beslag 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

 Montage : Zie montage voorschrift samengesteld beslag 

   leverancier. 
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Stolpramen (binnendraaiend) systeem Topline AD 

 

Afmeting  kozijn : Vermeld bij onderstaand samengesteld beslag. 

   

Verankering : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven 

  van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal. 

 

Vaste vullingen :  Volgens NEN 5096; glas/ paneel; weerstandsklasse 2.  

   of isolerend dubbelglas. 

   Volgens ENV 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel 

   weerstandsklasse 2 

 

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde element. Kokervormig profiel. 

  In glassponning: 

  2x aluminium hoekprofiel per stijl en 1x aluminium                                                  

hoekprofiel per dorpel 

  Bevestiging: 2x schroef 3,8x16 mm. 

Glasmontage : Stel-steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter 

  hoogte van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten. 

 

Beslag : Op actief raamprofiel: Kruk, afsluitbaar met sleutel. 

 

 

Hang- sluitwerk     : Winkhaus SKG  Autopilot EF/WK2 samengesteld 

   beslag. 

 

Afmeting kozijn : htest = 1275 mm  btest = 1230 mm 

  hmax = 1530 mm,  bmax = 1476 mm 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte >1,5mm. 

  In raamprofiel: rondom staal wanddikte >1,5 mm.   

  In stolpnaald: kokerprofiel staal wanddikte >1,5 mm. 

 

Stolpnaald : Bevestiging: aan vleugeldeel met 2 rijen schroeven: 

  Rij schroeven 4,3x60 mm h.o.h. ca 250 mm en 

  Rij schroeven 4,3x60 mm op plaatsen waarmee ook 

  beslag deel GZKR 1325/1 is bevestigd. 

 

Oploopblok : 4x kunststof oploopblokje; hoogte 12 mm. 

  Bevestiging: 1 schroef 4,240 mm. 

 

Sluitwerk : Winkhaus SKG  Autopilot EF/WK2 samengesteld 

  beslag cert. nr. 422.471.01 

  11x paddestoelnok en 

  2x conische nok 

  Bevestiging: rondom in de kunststof raamprofielen met  

  schroeven 4,2x25 mm. 

 

Sluitplaat : 11x sluitplaat type K-SEF en SEF voor 11x paddestoel- 

  nok.  naties rol-paddestoelnokken. 

  Bevestiging: 2 schroeven 4,28x25 mm in verstijvings- 

  profiel- en 2 schroeven 4,2x25mm in kunststof van  

  kozijnprofiel. 

  2x sluitplaat type WSK voor conische nokken. 

  Bevestiging: 1x schroef 4,2x35 mm in kunststof van  

  kozijnprofiel. 

 

Beslag : Op actief raamprofiel: Kruk SKG certificaat nr.413.861.01 

  1x aluminium strip afm. 300x30x4 mm ter voorkoming 

  manipulatie van hevel op passieve deur. 

  Bevestiging: 3 x schroef 4,2x25 mm. 

  Op passief raamdeel:  

  Bevestigd beslagdeel GZKR 1325/1 met daarop gelast 

  een bedieningshevel en 1x inbraakwerende sluitplaat. 

  2x sluitplaat boven- en onderaan sluitzijde passieve  

  deur. 

  Bevestiging: Gelast op hoekoverbrenging type  

  ER 1 EF-SEF U. 

 

Hang-/sluitwerk :  Gecertificeerd SKG  samengesteld beslag.  

 

Afmetingen vleugel :   h = zie matrix gecertificeerde SKG  samengesteld 

   beslag. 

   b = zie matrix gecertificeerde SKG  samengesteld  

   beslag. 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

Montage : Zie montage voorschrift samengesteld beslag 

  leverancier. 
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Deuren (buitendraaiend) systeem Topline AD 

 

Afmeting deur- 

vleugel     :   hmax =  2600 mm,  bmax  =  1030 mm 

 

Verankering : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven 

   van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal. 

Vulling :  Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 

   of isolerend dubbelglas. 

   Volgens ENV 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel 

   weerstandsklasse 2 

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde;kokervormig profiel bevestigd met  

  schroeven 3,9x38 mm  h.o.h. <  200 mm 

Glasmontage :  Steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter hoog- 

  te van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten. 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 2 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 2 mm. 

 

Beslag : SKG  langschild 

Cilinder : SKG  europrofielcilinder 

 

 

 

Hang-/sluitwerk : SKG  gecertificeerde meerpuntssluiting +  

  SKG  gecertificeerde scharnieren. 

 

Afmetingen vleugel :   h = zie montage voorschrift gecertificeerde SKG 

    meerpuntssluiting 

   b = zie montage voorschrift gecertificeerde SKG 

    meerpuntssluiting 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

Montage :  Zie montage voorschrift meerpuntssluiting en 

  scharnieren leverancier. 
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Deuren (binnendraaiend) systeem Topline AD 

 

Afmeting deur- 

vleugel     :  hmax =  2600 mm,  bmax  =  1030 mm 

 

Verankering : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven 

   van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal. 

Vulling :  Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 

   of isolerend dubbelglas. 

   Volgens ENV 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel 

   weerstandsklasse 2 

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde;kokervormig profiel bevestigd met  

  schroeven 3,9x38 mm  h.o.h. <  200 mm 

Glasmontage :  Steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal ter hoog- 

  te van scharnieren en inbraakwerende sluitpunten. 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 2 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 2 mm. 

 

Beslag : SKG  langschild 

Cilinder : SKG  europrofielcilinder 

 

 

 

Hang-/sluitwerk : SKG  gecertificeerde meerpuntssluiting +  

  SKG  gecertificeerde scharnieren. 

 

Afmetingen vleugel :   h = zie montage voorschrift gecertificeerde SKG 

    meerpuntssluiting 

   b = zie montage voorschrift gecertificeerde SKG 

    meerpuntssluiting 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

Montage :  Zie montage voorschrift meerpuntssluiting en 

  scharnieren leverancier. 
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Schuifpui (parallel, schuif, kiep) systeem Topline AD 

 

Afmetingen kozijn : hmax =  2700 mm  bmax = 54000 mm 

 
 
Verankering : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven  
  van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal. 

Vulling :  Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2  

   of isolerend dubbelglas. 

   Volgens ENV 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel 

   weerstandsklasse 2 

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde;kokervormig profiel bevestigd met  

  schroeven 3,9x38 mm  h.o.h. <  200 mm 

Glasmontage : Stel-steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal 

  ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende 

  sluitpunten. 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

Beslag : Kruk afsluitbaar met sleutel. 

 

 

Hang-/sluitwerk   :  SKG  gecertificeerd samengesteld beslag.  

 

Afmetingen vleugel  :  h = zie matrix gecertificeerd SKG  samengesteld  

   beslag 

   b = zie matrix gecertificeerd SKG  samengesteld 

   beslag 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

 Montage : Zie montage voorschrift samengesteld beslag 

  leverancier. 
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Hefschuifpui systeem Topline HST. 

 

Afmetingen kozijn : hmax =  2700 mm,  bmax  =  5400 mm 

   
 
Verankering : Deugdelijk aan stelkozijn met ankers of schroeven  
  van Sendzimir verzinkt- of roestvast staal. 

Vulling :  Volgens NEN 5096: Glas/paneel weerstandsklasse 2 

   of isolerend dubbelglas. 

   Volgens ENV 1627: Glas weerstandsklasse 2; paneel 

   weerstandsklasse 2 

Glaslijst : Aan niet inbraakzijde; kokervormig profiel. 

 

Glasmontage : Stel-steunblokjes aan sluit- en hangzijde minimaal 

   ter hoogte van scharnieren en inbraakwerende 

   sluitpunten. 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

Beslag : Kruk aan binnenzijde afsluitbaar met sleutel. 

Cilinder : SKG  halve europrofielcilinder. 

 

 

Hang-/sluitwerk : GU type 933-K (Veka) 

 

Labyrintprofielen : Bevestiging: schroeven 3,9x50 mm h.o.h. 300 mm 

  op vleugel tussenstijlen tot in Vekaplan–K vulstukken 

   

Glaslijst : Stroken Vekaplast zijn in de glassponning aangebracht 

  om manipuleren glaslijst te verhinderen. 

 

Uittilbeveiliging : 2 plaatjes hoogtes 4mm aan de bovenzijde van 

  de schuifdeur. 

  Een rvs plaat 5mm dik aan de binnenzijde, ter 

  plaatse van de tussenstijl. 

  Bevestiging: 4 schroeven m5x30 mm op kozijndorpel 

  tot in stalen strip 8x20 mm. 

 

Sluitwerk : GU 933-K (Veka). 

  Op de hefschuifdeur: 

  GU 933-K (Veka) samengesteld beslag nr. 6-22944  

  met 

  2x sluitpunt. 

  Bevestiging: 8 schroeven 4,8x60 mm op actieve 

  deel. 

 

  Op kozijnsluitstijl: 

  2x sluitnokken nr. 6-22648. 

  Bevestiging: 2 schroeven M5x20 mm in verstijvings- 

  profiel en stalen vulstrip in het kozijnprofiel.  

 

 

Hang-/sluitwerk  : SKG  gecertificeerd samengesteld hefschuif- 

  deur beslag.  

 

Afmetingen vleugel  :  h = zie matrix gecertificeerd SKG  samengesteld  

   hef schuifdeur beslag 

   b = zie matrix gecertificeerd SKG  samengesteld 

   hefschuifdeur beslag 

 

Verstijvingsprofiel : In kozijnprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

  In deurprofiel: rondom staal wanddikte > 1,5 mm. 

 

 Montage : Zie montage voorschrift samengesteld beslag 

   leverancier. 
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Tabel 1 - PVC Hoofdprofielen systeem Topline AD/HST Tabel 1 -vervolg 
 
 

101.203                    D=70,0

Blendrahmen           W=85,0

102.236                      D=68,0

Loser Setzpfosten     W=64,0

102.201                      D=70,0

Flügelsprosse            W=75,0
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Profilübersicht

M. 1:3

TOPLINE NL

PROFIL-SYSTEME

102.200                      D=70,0

Setzpfosten               W=85,0

102.207                     D=  70,0

Setzpfosten              W=100,0

102.202                     D=  70,0

Setzpfosten              W=118,0

101.204                    D=70,0

Blendrahmen           W=67,0

101.205                    D=70,0

Blendrahmen           W=75,0

103.212                      D=70,0

Flügel                        W=80,0

103.239                      D=77,0

Flügel                         W=80,0

103.205                      D=70,0

Flügel                        W=80,0

102.229                      D= 64,5

Wechselprofil            W= 78,0

102.232                     D= 70,0

Wechselprofil            W= 85,0

103.202                   D=  70,0

Flügel                      W=105,0

103.203                   D=  70,0

Flügel                      W=105,0

103.201                      D=70,0

Flügel                         W=70,0
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Tabel 2 – Hoofdprofielen Systeem Topline AD/HST Tabel 2 – Vervolg  
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PROFIL-SYSTEME

TOPLINE NL

Profilübersicht

M. 1:3

Bodenschwelle G-U Thermostep
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105.200                   D=  70,0

Flügel                      W=120,0

105.210                   D=  70,0

Flügel                      W=120,0

105.202                   D=  70,0

Flügel                      W=122,0

105.203                   D=  70,0

Flügel HST              W=100,0

105.204                 D=142,0

Zargenprofil          W=  63,0

105.220                 D=159,0

Zargenprofil          W=  63,0
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Tabel 3 –Hoofdprofielen systeem Topline AD/HST Tabel 3 - Vervolg 

Profilübersicht

M. 1:3
k
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Copyright by VEKA AG Technische Änderungen vorbehalten !   Stand 2004-07

PROFIL-SYSTEME

TOPLINE NL

101.230                      D=104,0

Zargenblendrahmen  W=  67,0

102.230                           D=104,0

Zargenpfosten                W=  85,0

102.231                           D=104,0

Wechselprofil                  W=  85,0

101.231                           D=104,0

Zargenblendrahmen       W=  85,0

101.232                           D=104,0

Zargenblendrahmen       W=  85,0
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Tabel4  – Hulpprofielen systeem Topline AD/HST Tabel 4 - Vervolg 

k
o

m
o

_
to

p
_
0
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c

107.208                    D= 6,0

Glasleiste                 W=21,0

107.204                    D=11,0

Glasleiste                 W=21,0

107.203                    D=14,0

Glasleiste                 W=21,0

107.202                    D=17,0

Glasleiste                 W=21,0

107.200                    D=23,0

Glasleiste                 W=21,0

107.201                    D=20,0

Glasleiste                 W=21,0

107.207                    D=26,0

Glasleiste                 W=21,0

107.206                    D=29,0

Glasleiste                 W=21,0

107.205                    D=32,0

Glasleiste                 W=21,0

Copyright by VEKA AG Technische Änderungen vorbehalten !   Stand 2004-01

Ueberschrift

Glasleisten

M. 1:2 PROFIL-SYSTEME

TOPLINE NL
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Tabel 5 – Verstijvingsprofielen Tabel 5 - Vervolg 

113.013                     b= 50,0

Verstärkung              h= 10,0

Copyright by VEKA AG Technische Änderungen vorbehalten !   Stand 2004-07

PROFIL-SYSTEME

TOPLINE NL

102.215 / 102.236                  

113.020                    b= 30,0

Verstärkung             h= 10,0

113.025                     b= 30,0

Verstärkung              h= 30,0

113.028                     b= 40,0

Verstärkung              h= 10,0

102.208

                  

Verstärkung

Profilübersicht

M. 1:2
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113.290                     b= 45,1

Verstärkung              h= 52,7

105.203                 103.212 / 103.239                 

113.292                    b= 38,8

Verstärkung              h= 29,7

113.294                    b= 38,8

Verstärkung              h= 29,7

103.212 / 103.239                 103.212 / 103.239                 

113.295                    b= 38,8

Verstärkung              h= 29,7

113.271                     b=38,0

Verstärkung              h=30,0

113.272                     b=38,0

Verstärkung              h=20,0

101.203 / 101.205 / 102.200

102.202 / 102.232 / 105.202

                
102.201 / 102.207 / 102.239

                  

101.202 / 101.204 / 102.229 / 

101.230 / 101.231 / 101.232 /

102.230                 

105.204

                  

113.269                    b= 44,8

Verstärkung              h= 19,7

103.201

                  

113.270                     b= 45,0

Verstärkung               h= 47,9

103.202 / 103.203

                  

113.276                     b= 45,1

Verstärkung              h= 29,7

113.286                   b= 65,0

Verstärkung             h= 45,0

103.205                 105.200 / 105.210

                  

113.287                     b= 45,1

Verstärkung              h= 52,7

105.203                 

113.288                     b= 60,0

Verstärkung              h= 15,0

105.204                 
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Tabel 6 – Verstijvingsprofielen Tabel 6 - Vervolg 

 

 113.342                    b= 68,0

Verstärkung              h= 27,0

101.230 / 101.231 / 101.232

                  

113.343                    b= 73,0

Verstärkung              h= 27,5

102.230 /102.231

                  

k
o
m

o
_
to

p
_
0
1
e

Copyright by VEKA AG Technische Änderungen vorbehalten !   Stand 2004-07

Verstärkung

Profilübersicht

M. 1:2 PROFIL-SYSTEME

TOPLINE NL

101.231                 

115.220                      b= 120,0

Alu- Verstärkung        h=  40,0

113.331                     b=73,0

Verstärkung              h=30,0

101.230 / 101.231 / 101.232

                  

113.330                    b= 73,0

Verstärkung              h= 10,0

105.220                

113.329                    b= 73,0

Verstärkung             h= 30,0

101.203 / 101.205 / 102.202 / 

102.200                 

102.230

                  

113.302                     b= 30,0

Verstärkung              h= 38,0
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TOPLINE NL

A-A

B-B

B-B

A-A

103.212

101.230
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Een binnendraaiend raam 

Een draaivalraam 
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Een stolpraam binnendraaiend
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101.205
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Een deur buitendraaiend 

Een deur binnendraaiend 
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Een hefschuifpui  
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