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TecTus® – De voorDelen in één oogopslag
〉	volledig verdekt liggend scharniersysteem
〉	voor vlaksluitende ruimtelijke structuren
〉	met een belastbaarheid van 60 tot 300 kg
〉	comfortabele 3D verstelling
〉	met een openingshoek van 180° 
〉	voor stompe en vlakke opdekdeuren
〉	voor opdekdeuren
〉	voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
〉	met onderhoudsvrij glijlagersysteem 
 

"Design is ook, als niets zichtbaar is!" Er kan een bepaalde uitdaging 

in liggen, zaken zo te plannen dat hun eigenlijke waarde in eerste 

instantie verborgen blijft en daardoor andere elementen op de 

voorgrond treden. Vlaksluitende montage is een vormgevings- 

principe dat minimalisme uitstraalt en technische precisie en 

perfectie belichaamt. De volledig verdekt aangebrachte serie TECTUS 

biedt onovertroffen kwaliteit, veelzijdigheid en diepte. Het volledig 

verdekt aangebrachte scharniersysteem van het merk TECTUS is 

sedert 2002 een vast bestanddeel van het productassortiment 

SIMONSWERK. Dankzij permanente doorontwikkeling is TECTUS 

actueel innovatiever en geoptimeerder dan ooit.

TECTUS® – HET vollEdIg vErdEkT 
lIggEnd SCHarnIErSySTEEm
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De scharnieren van het merk TECTUS hebben indrukwekkende belastingswaarden en 

dragen deurelementen tot 300 kg. Ze beschikken bovendien over een openingshoek van 

180° en zijn geschikt voor toepassing op houten, stalen en aluminium omlijstingen. Ze zijn 

driedimensionaal verstelbaar en zijn uitgevoerd met een onderhoudsvrij glijlagersysteem. 

De scharnieren worden op hoogwaardige woonkamerdeuren en projectdeuren toegepast.

De grote verscheidenheid aan uitvoeringen maakt een veelzijdige toepassing mogelijk. 

Ze laten zich harmonisch op het architectonische concept en de inbouwcomponenten 

afstemmen en treden in gesloten toestand volledig op de achtergrond.

TECTUS – modElvarIanTEn 
van 60 ToT 300 kg



TECTUS® | 5 



6 | TECTUS®

TECTUS Energy maakt permanente energieoverdracht mogelijk, zonder aan afbreuk te doen 

aan het vormgevingsaspect van het vlakke interieur. TECTUS Energy combineert design, 

functionaliteit en techniek op volmaakte wijze en maakt ruimte vrij voor nieuwe ideeën. 

Voor inbouw en gebruik van elektronische componenten in hoogwaardige projectdeuren 

is een veilige en permanente energieoverdracht van cruciaal belang. Met TECTUS Energy 

wordt het deurblad beveiligd en permanent vanaf de framezijde van energie voorzien, 

zonder dat de deur- of de kozijngeometrie verzwakt wordt. De bijgeleverde technologie 

van TECTUS Energy biedt compatibiliteit met alle gangbare slot- en beslaguitvoeringen, 

met behoud van alle technische en optische eigenschappen van het productmerk TECTUS.
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TecTus FvZ – voor deuren met verzonken kozijnspiegel

Met TECTUS FVZ, waarbij het raamdeel ingesprongen ten opzichte van het vleugeldeel ligt, 

is integratie van een deur met een volledig verdekt aangebracht scharnier in de wandpartij 

zonder zichtbare omlijsting mogelijk. De kozijnspiegel kan 12 resp. 14 mm worden 

ingelaten. Op die manier worden nog meer architectonische mogelijkheden voor een strakke 

interieurinrichting geboden.

TecTus Fr – met geïntegreerde brandwerende kit

De modelvariant TECTUS FR is uitgevoerd met een met geïntegreerde brandwerende 

kit. Met behoud van alle freesmaten en de optische kenmerken van TECTUS vormen zij 

de optimale basis voor toepassing op elementen van brandwerende deuren. Bij brand 

of rookontwikkeling zwelt de brandwerende kit op en dicht daardoor de deur ter hoogte 

van het scharnier af. De kit verhindert zo dat rook en vuur kunnen doordringen naar een 

aangrenzende ruimte. 

modElvarIanTEn voor 
SpECIalE ToEpaSSIngEn
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TecTus a8 – voor opdubbelingen tot 8 mm

Nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt de modelvariant „A8“, die een opdubbeling tot 

8 mm op de deur- en omlijstingsconstructie toelaat. De ontwerper beschikt daardoor 

over aanvullende vormgevingsmogelijkheden voor integratie van het deurelement in een 

ruimtelijk uniform totaalconcept.

TecTus opdek – voor houten opdek buitendeuren

Met de productnoviteit TECTUS TE 680 3D FD heeft SIMONSWERK het succesvolle 

productmerk TECTUS doorontwikkeld en biedt met de nieuwe modelvariant een oplossing 

voor conventionele houten opdek buitendeuren. De eenvoudige montage en de comfortabele 

3D verstellingen vergemakkelijken het inbouwen, terwijl een doorlopende dichting ook in het 

scharnierbereik voor de vereiste afdichting zorgt. Het innovatieve scharniersysteem voor 

houten huisdeuren overtuigt bovendien met een belastingswaarde van 160 kg. Voor opdek-

woonkamerdeuren biedt SIMONSWERK de TECTUS TE 380 3D. Het verdekt aangebrachte 

scharniersysteem is bij gesloten deur volkomen onzichtbaar. De bijzonder geometrie van 

het scharniergewricht maakt montage in de sponning van het deurblad en opname in de 

houten, stalen of aluminium omlijsting mogelijk.

modElvarIanTEn voor 
SpECIalE ToEpaSSIngEn
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heT volleDige asorTiMenT aan geheel verDeKT aangeBrachTe 

oplossingen

Voor hoogwaardige woonkamerdeuren tot en met zware projectdeuren 

met speciale eisen aan belasting en uitvoering biedt SIMONSWERK met het 

volledig verdekt aangebrachte scharniersysteem  TECTUS sinds vele jaren 

een brede productlijn met een grote verscheidenheid aan modelvarianten. 

De volledig verdekt liggende scharniersystemen van het merk TECTUS voor 

hoogwaardige woonkamer- en functionele projectdeuren beschikken alle 

over uniforme technische en optische eigenschappen en zijn geschikt voor 

toepassing op houten, stalen en aluminium omlijstingen. Alle modellen 

hebben een uniform verschijningsbeeld met een gesloten scharnierlichaam 

dat de uitsparing aan het oog onttrekt en zijn in diverse materiaal- en 

attractieve afwerkingen leverbaar.

Modelvarianten voor speciale 
toepassingen vanaf pagina 22.

dESIgn onTmoET 
FUnCTIonalITEIT

Te 340 3D

belastingswaarden 

tot 80 kg

Te 240 3D

belastingswaarden 

tot  60 kg
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Te 526 3D

belastingswaarden 

tot 120 kg

Te 540 3D

belastingswaarden 

tot 120 kg

Te 640 3D

belastingswaarden 

tot 200 kg

Te 645 3D

belastingswaarden 

tot 300 kg

Te 527 3D

belastingswaarden 

tot 120 kg
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TECTUS®

voor stompe en vlakke opdek-woonkamerdeuren

Deurscharnier tot 60 kg

TE 240 3D

ZERTIFIZIERT

kEUrmErk

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
F1-kleur (124), F2-kleur (125), RVS look (126), gepolijst vermessingd (030), gepolijst 
vernikkeld (038), brons (174), middel brons (175), donker brons (176), gelakt (079), 
andere afwerking op aanvraag

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Montage hulp
Mal  Universeel freesframe
Kader Sjabloon  nr.  5 250691 6  
Vleugel Sjabloon  nr.  5 250692 6
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde 60,0 kg 
Totale lengte 155,0 mm
Breedte (raamdeel) 21,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 18,0 mm
Freesdiameter 16,0 mm
Openingshoek 180°

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE 240 3D FZ/1
 Stalen omlijsting  TE 240 3D SZ
 Stalen deur  TE 240 3D ST

Productkenmerken
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe en vlakke opdek-woonkamerdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing 
 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,5 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

2 7 2 0 1 * 0 7

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking
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TECTUS®

voor stompe woonkamer- en projectdeuren

Deurscharnier tot 80 kg

TE 340 3D

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
F1-kleur (124), F2-kleur (125), RVS look (126), gepolijst vermessingd (030), gepolijst 
vernikkeld (038), brons (174), middel brons (175), donker brons (176), gelakt (079), 
andere afwerking op aanvraag

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement. 
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Montage hulp
Mal  Universeel freesframe
Trap 1 Sjabloon  nr.  5 250693 5
Trap 2 Sjabloon  nr.  5 250694 5
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde  80,0 kg 
Totale lengte 160,0 mm
Breedte (raamdeel) 28,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 28,0 mm 
Freesdiameter 24,0 mm
Openingshoek 180°

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE 340 3D FZ
 Stalen omlijsting  TE 340 3D SZ
 Stalen deur  TE 340 3D ST

Productkenmerken
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe woonkamer- en projectdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing 
 comfortabele 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

3 7 4 1 1 * 0 11

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking

Toepassing
Brandwering, rookwering, inbraakwering

ZERTIFIZIERT

kEUrmErk ToEpaSSIng
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TECTUS®

van massief RVS voor stompe project- en functiedeuren

Deurscharnier tot 120 kg

TE 526 3D

ToEpaSSIngkEUrmErk

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
RVS mat (040), RVS gepolijst (042), gelakt (079)

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie, inbraakwering

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m). 
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.
Ook leverbaar in RVS mat, V4A kwaliteit.

Montage hulp
Mal  Universeel freesframe
  Boormal TECTUS TE 526 3D
Rame / Vleugel Sjabloon  nr.  5 250547 6
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde   120,0 kg 
Totale lengte 155,0 mm
Breedte (raamdeel) 26,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 26,0 mm
Freesdiameter 24,0 mm
Openingshoek 180°

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE 526/527 3D FZ/1
 Stalen omlijsting  TE 526/527 3D SZ
 Stalen deur  TE 526/527 3D ST

Productkenmerken
 materiaal massief roestvrij staal 
 volledig verdekt liggend scharniersysteem 
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe projectdeuren
 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

4 7 6 1 1 4 0 13

Classificatiesleutel

ZERTIFIZIERT
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TECTUS®

van massief staal voor stompe projectdeuren

Deurscharnier tot 120 kg

TE 527 3D

ToEpaSSIngkEUrmErk

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
RVS look (126), gelakt (079), andere afwerking op aanvraag

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie, inbraakwering

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m). 
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Montage hulp
Mal  Universeel freesframe
  Boormal TECTUS TE 527 3D
Rame / Vleugel Sjabloon  nr.  5 250547 6
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde   120,0 kg 
Totale lengte 155,0 mm
Breedte (raamdeel) 26,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 26,0 mm
Freesdiameter 24,0 mm
Openingshoek 180°

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE 526/527 3D FZ/1
 Stalen omlijsting  TE 526/527 3D SZ
 Stalen deur  TE 526/527 3D ST

Productkenmerken
 materiaal staal 
 volledig verdekt liggend scharniersysteem 
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe projectdeuren
 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

4 7 6 1 1 * 0 13

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking

ZERTIFIZIERT
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TECTUS®

voor stompe projectdeuren

Deurscharnier tot 120 kg

TE 540 3D 

ZERTIFIZIERT

kEUrmErk ToEpaSSIng

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
F1-kleur (124), F2-kleur (125), RVS look (126), gepolijst vermessingd (030), gepolijst 
vernikkeld (038), brons (174), middel brons (175), donker brons (176), gelakt (079), 
andere afwerking op aanvraag

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie, inbraakwering

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Montage hulp
Mal  Universeel freesframe
Trap 1 Sjabloon  nr.  5 250680 5
Trap 2 Sjabloon  nr.  5 250681 5
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde  120,0 kg 
Totale lengte 200,0 mm
Breedte (raamdeel) 32,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 32,0 mm 
Freesdiameter 24,0 mm
Openingshoek 180°

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE 540 3D FZ/1
 Stalen omlijsting  TE 540 3D SZ
 Stalen deur  TE 540 3D ST

Productkenmerken
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe projectdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing
 comfortabele 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

4 7 6 1 1 * 1 13

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking
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TECTUS®

voor stompe, zware projectdeuren

Deurscharnier tot 200 kg

TE 640 3D

ZERTIFIZIERT

kEUrmErk ToEpaSSIng

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
F1-kleur (124), F2-kleur (125), RVS look (126), gepolijst vermessingd (030), gepolijst 
vernikkeld (038), brons (174), middel brons (175), donker brons (176), gelakt (079), 
andere afwerking op aanvraag

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie, inbraakwering

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m). Er dient ook rekening gehouden te worden met de belastingswaarden 
van het gecombineerde opname-element. 
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Montage hulp
Mal  Universeel freesframe 
Trap 1 Sjabloon  nr.  5 250659 5 
Trap 2 Sjabloon  nr.  5 250689 5 
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde   200,0 kg 
Totale lengte 240,0 mm
Breedte (raamdeel) 32,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 32,0 mm 
Freesdiameter 24,0 mm
Openingshoek 180°

Combinatie
Opname-element Blokkader  TE 640 3D BW
 Deuromlijsting   TE 640 3D FZ/1
 Stalen omlijsting  TE 640 3D SZ
 Stalen deur  TE 640 3D  ST

Productkenmerken
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe, zware projectdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing
 comfortabele 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

4 7 6 1 1 * 1 14

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking
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TECTUS®

voor stompe, zware projectdeuren

Deurscharnier tot 300 kg

TE 645 3D

ToEpaSSIngkEUrmErk

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
F1-kleur (124), F2-kleur (125), RVS look (126), andere afwerking op aanvraag

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie, inbraakwering

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m). Er dient ook rekening gehouden te worden met de belastingswaarden 
van het gecombineerde opname-element. 
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.
Bij toepassing op stalen omlijstingen moet op een specifieke kozijnspiegel worden 
gelet.
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Montage hulp
Mal  Universeel freesframe lang 
Kader, trap 1 Sjabloon  nr.  5 250945 5 
Kader, trap 2 Sjabloon  nr.  5 250946 5 
Vleugel, trap 1 Sjabloon  nr.  5 250947 5 
Vleugel, trap 2 Sjabloon  nr.  5 250948 5 
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde   300,0 kg 
Breedte (raamdeel) 36,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 34,0 mm 
Lengte (raamdeel) 280,0 mm
Lengte (vleugeldeel) 260,0 mm
Freesdiameter 24,0 mm
Openingshoek 180°

Productkenmerken
 volledig verdekt liggend scharniersysteem 
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe, zware projectdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing
 comfortabele 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

Combinatie
Opname-element Stalen omlijsting  TE 645 3D SZ 
 Stalen deur  TE 645 3D ST

4 7 7 1 1 4 1 14

Classificatiesleutel

ZERTIFIZIERT
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Bijzondere bouwtechnische situaties, veeleisende ruimtelijke 

uitdagingen of uitzonderlijke ontwerpopdrachten vragen om 

individuele oplossingen. SIMONSWERK presenteert hier een ruim 

gamma aan oplossingen, die het productassortiment van het 

TECTUS afronden.

TECTUS® modElvarIanTEn 
voor SpECIalE ToEpaSSIngEn

TecTus® a8 

voor opdubbelingen tot 8 mm

belastingswaarden van 100 tot 300 kg

TecTus® energy

met permanente energieoverdracht 

belastingswaarden van 60 tot 300 kg
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TecTus® FvZ

voor verzonken kozijnspiegels 

belastingswaarden van 60 tot 100 kg

TecTus® Fr

met geïntegreerde brandwerende kit

belastingswaarden van 80 tot 200 kg

TecTus® opdek

voor opdekdeuren

belastingswaarden tot 60 kg

TecTus® Te 680 3D FD

voor houten huisdeuren met een

belastingswaarden tot 160 kg



Verdere toepassingsmogelijkheden bieden de modelvarianten „A8“, 

die een opdubbeling tot 8 mm op de deur- en omlijstingsconstructie 

toelaten. De ontwerper beschikt daardoor over aanvullende 

vormgevingsmogelijkheden voor integratie van het deurelement in 

een ruimtelijk uniform totaalconcept.

belastingswaarden tot 300 kg

voor opdubbeling op deurblad

en omlijsting tot 8 mm 

Toepassing van diverse materialen, 

zoals hout, glas etc. zijn binnen 

de deur- en omlijstingsconstructie 

mogelijk

TECTUS® A8 
opdUbbElIng op dE   
dEUr- En omlIjSTIngSConSTrUCTIE
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Leverbaar in de varianten
Belastingswaarde tot 100 kg    TE 540 3D A8
   TE 540 3D A8 Energy
Belastingswaarde tot 160 kg    TE 640 3D A8 
   TE 640 3D A8 Energy
Belastingswaarde tot 300 kg    TE 626 3D A8 
   TE 626 3D A8 Energy
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

ZERTIFIZIERT

ToEpaSSIng

Bijv. TE 540 3D A8

 Bijv. TE 540 3D A8

 Bijv. TE 540 3D A8
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TECTUS®

voor stompe projectdeuren met opdubbelingen tot 8 mm

Deurscharnier Opdubbeling 100 – 300 kg

TECTUS A8

Afwerking
RVS mat (040) (alleen voor TE 626 3D A8), F1-kleur (124), F2-kleur (125), RVS look (126), 
gepolijst vermessingd (030), gepolijst vernikkeld (038), brons (174), middel brons (175), 
donker brons (176), gelakt (079), andere afwerking op aanvraag

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie, inbraakwering

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE ... 3D FZ/1
 Stalen omlijsting  TE ... 3D A8 SZ
 Stalen deur  TE ... 3D A8 ST
Toebehoren Afdekplaten  TE 540/640 3D A8 radius

Productkenmerken
 opdubbeling tot 8 mm
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe projectdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing
 comfortabele 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

4 7 5 1 1 * 1 12a

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking

TECTUS® | 25 

kEUrmErk
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Voor inbouw en gebruik van elektronische componenten in 

hoogwaardige projectdeuren is een veilige en permanente 

energieoverdracht van cruciaal belang. Met TECTUS Energy 

wordt het deurblad beveiligd en permanent vanaf de framezijde 

van energie voorzien, zonder dat de deur- of de kozijngeometrie 

verzwakt wordt. De bijgeleverde technologie van TECTUS Energy 

biedt compatibiliteit met alle gangbare slot- en beslaguitvoeringen. 

TECTUS® EnErgy 
EnErgIEovErdraCHT:   
gEïnTEgrEErd En pErmanEnT

linTKaBel

 〉 16-polige lintkabel

 〉  geïntegreerde permanente   

 energieoverdracht 

 〉 volledig in de behuizing  

 opgenomen 

clip 

 〉 vaste verbinding van kabel  en  

 scharnierbehuizing

 〉 hoge functionele veiligheid en  

 gebruiksdeugdelijkheid door  

 gesloten systeem

aDapTerTechnologie 

 〉 compatibiliteit met alle gangbare  

 slot- en beslaguitvoeringen  

 〉 drie verschillende connecties  

 (ronde kabel, universele adapter,  

 adapter 1)
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ZERTIFIZIERT

kEUrmErk

Leverbaar in de varianten
Belastingswaarde tot 60 kg     TE 240 3D Energy
Belastingswaarde tot 80 kg     TE 340 3D Energy
Belastingswaarde tot 100 kg     TE 540 3D A8 Energy
Belastingswaarde tot 120 kg     TE 526 3D Energy 
    TE 540 3D Energy 
Belastingswaarde tot 160 kg     TE 640 3D A8 Energy 
Belastingswaarde tot 200 kg     TE 640 3D Energy
Belastingswaarde tot 300 kg     TE 645 3D Energy  
     TE 626 3D A8 Energy
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

ToEpaSSIng

Bijv. TE 540 3D Energy

 Bijv. TE 540 3D Energy

 Bijv. TE 540 3D Energy

TECTUS®

met permanente energieoverdracht voor stompe projectdeuren

Deurscharnier Energieoverdracht 60 – 300 kg

TECTUS Energy

Afwerking
RVS mat (040) (alleen voor TE 526 3D Energy en TE 626 3D A8), F1-kleur (124), RVS look 
(126), andere afwerking op aanvraag

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie, inbraakwering

Opmerking

  De genoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per vleugel 
(1x2 m). Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.
Bij bestelling toebehoren opgeven a.u.b.

Technische specificaties
Aantal kabels/doorsnede 16 stuks/0,14 mm²
max. spanning 50 V (spanningsbron volgens SELV-DIN EN 61140)
max. stroomsterkte 0,8 A (per kabel)
Openingshoek 180°

Productkenmerken
 met permanente energieoverdracht 
 Individueel selecteerbare aansluitadapter  
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe projectdeuren
 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

4 7 6 1 1 * 1 13

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE ... 3D FZ
 Stalen omlijsting  TE ... 3D SZ
 Stalen deur  TE ... 3D ST
Toebehoren ronde kabel  16 x 0.8 A vermogen
    universeel toepasbaar
    Kabellengte 3 m resp. 10 m
    Verdraaiveilig en vastklikbaar steeksysteem
 Universele adapter 3 x 3.2 A en 4 x 0.8 A vermogen
  voor rechtstreekse aansluiting van versch. stroomafnemers
 Adapter 1 3 x 3.2 A en 4 x 0.8 A vermogen 
  speciale adapter voor FUHR motorslot
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De modelvarianten TECTUS FVZ, waarbij het raamdeel 

ingesprongen ten opzichte van het vleugeldeel ligt, is 

de integratie van een deur met een volledig verdekt 

aangebracht scharnier in de wandpartij zonder zichtbare 

omlijsting mogelijk. De kozijnspiegel kan 12 resp. 14 mm 

worden ingelaten en biedt zo nog meer architectonische 

mogelijkheden voor een strakke interieurinrichting.

TECTUS® FVZ
InTEgraTIE van HET dEUrElEmEnT In dE 
wandparTIj ZondEr ZICHTbarE omlIjSTIng

 voor 12 tot 14 mm verzonken 
kozijnspiegels

voor een wandpartij zonder 
zichtbare omlijsting

belastingswaarden tot 100 kg

28 | TECTUS®
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TECTUS®

voor stompe woonkamer- en projectdeuren met onzichtbaar gemonteerde omlijsting

Deurscharnier Inlating  60 – 100 kg

TECTUS FVZ

Afwerking
F1-kleur (124), F2-kleur (125), RVS look (126), gelakt (079), andere afwerking op aan-
vraag

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.

Productkenmerken
 FVZ = verzonken kozijnspiegel 
 inlating 12,0 of 14,0 mm
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe projectdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing
 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting  TE ... FVZ FZ/1
 Stalen omlijsting  TE ... FVZ SZ
 Stalen deur  TE ... FVZ ST

4 7 5 1 1 * 0 12

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie

kEUrmErk ToEpaSSIng

ZERTIFIZIERT

Leverbaar in de varianten
Belastingswaarde tot 60 kg Vleugel dikte 40 mm  TE 311 3D FVZ 40
 Vleugel dikte 44 mm  TE 311 3D FVZ 44
Belastingswaarde tot 100 kg   TE 541 3D FVZ
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

 Bijv. TE 541 3D FVZ

 Bijv. TE 541 3D FVZ

Bijv. TE 311 3D FVZ 40

 Bijv. TE 541 3D FVZ



Ook voor opdekdeurbladen biedt SIMONSWERK met TECTUS een 

passende oplossing. Het verdekt aangebrachte scharniersysteem is bij 

gesloten deur volkomen onzichtbaar. De bijzonder geometrie van het 

scharniergewricht maakt montage in de sponning van het deurblad en 

opname in de houten, stalen of aluminium omlijsting mogelijk.

TECTUS® opdEk 
voor opdEk-woonkamErdEUrEn

voor opdek-woonkamerdeuren

belastingswaarden tot 60 kg

30 | TECTUS®
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TECTUS®

voor opdek-woonkamerdeuren

Deurscharnier Opdek  tot 60 kg

TE 380 3D

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
F1-kleur (124), F2-kleur (125), RVS look (126), RAL 9016 verkeerswit F (057), gelakt 
(079), andere afwerking op aanvraag

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Montage hulp
Mal  Universeel freesframe 
Kader, trap 1 Sjabloon  nr.  5 250955 5 
Kader, trap 2 Sjabloon  nr.  5 250956 5 
Kader, trap 3 Sjabloon  nr.  5 250957 5 
Vleugel, trap 1  Sjabloon  nr.  5 250958 5 
Vleugel, trap 2  Sjabloon  nr.  5 250959 5 
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde   60,0 kg 
Breedte (raamdeel) 26,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 20,0 mm 
Lengte (raamdeel) 190,0 mm 
Lengte (vleugeldeel) 160,0 mm
Freesdiameter 20,0 mm
Openingshoek 180°

Productkenmerken
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor opdek-woonkamerdeuren 
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing
 comfortabele 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE 380 3D FZ/1
 Stalen omlijsting  TE 380 3D SZ

2 7 3 1 1 * 0 10

Classificatiesleutel

*afhankelijk van de afwerking

kEUrmErk

ZERTIFIZIERT



Met de nieuwe modelvariant TECTUS TE 680 3D FD biedt SIMONSWERK een 

oplossing  voor conventionele houten opdek-huisdeuren. De eenvoudige 

montage en de comfortabele 3D verstellingen vergemakkelijken het 

inbouwen, terwijl een rondom aangebrachte dichting voor de vereiste 

afdichting zorgt, ook in het scharnierbereik.

belastingswaarden tot 160 kg

doorlopend 

afdichtsysteem

comfortabele   

3D verstelling

180 graden openingshoek

TECTUS® TE 680 3d Fd 
voor HoUTEn opdEk-bUITEndEUrEn

32 | TECTUS®
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TECTUS®

voor houten opdek-huisdeuren

Deurscharnier Opdek tot 160 kg

TE 680 3D FD

twee scharnieren per vleugel (1x2m)

Afwerking
F1-kleur (124), andere afwerking op aanvraag

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Montage hulp
Mal  Freeslichaam TE 680 3D FD
   Rastermal TE 680 3D FD
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Technische specificaties
Belastingswaarde 160,0 kg 
Breedte (raamdeel) 30,0 mm 
Breedte (vleugeldeel) 40,5 mm
Lengte (raamdeel) 250,0 mm 
Lengte (vleugeldeel) 140,0 mm
Freesdiameter 20,0 mm
Openingshoek 180°

Combinatie
Deurscharnier   TE 680 3D FD Energy
Opname-element Smalle kaderprofielen TE 680 3D BZ
Toebehoren Afdichting   DS 7435

Productkenmerken
 verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten opdek-huisdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing
 comfortable  3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,5 mm)
 doorlopend afdichtsysteem
 18 mm overslagbreedte  
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

Leverbaar in de varianten
    TE 680 3D FD Energy
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Bijv. overslagbreedte 21 mm



Het scharniersysteem TECTUS met geïntegreerde brandwerende 

kit verhindert dat rook en vuur kunnen doordringen naar een 

aangrenzende ruimte. Bij brand of rookontwikkeling zwelt de 

brandwerende kit op en dicht daardoor de deur ter hoogte van het 

scharnier af.

TECTUS® Fr
mET gEïnTEgrEErdE brandwErEndE kIT

belastingswaarden tot 200 kg

met geïntegreerde brandwerende kit 

De brandwerende kit dicht bij brand 
de scharnieruitsparing af.

34 | TECTUS®



Leverbaar in de varianten
Belastingswaarde tot 80 kg     TE 340 3D FR 
Belastingswaarde tot 120 kg     TE 540 3D FR 
Belastingswaarde tot 200 kg     TE 640 3D FR 
Belastingswaarde tot 100 kg     TE 540 3D A8 FR
Belastingswaarde tot 160 kg     TE 640 3D A8 FR 
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com
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ZERTIFIZIERT

kEUrmErk ToEpaSSIng

Bijv. TE 540 3D FR

 Bijv. TE 540 3D FR

 Bijv. TE 540 3D FR

met geïntegreerde brandwerende kit voor stompe project- en functiedeuren

Deurscharnier Brandwering 80 – 200 kg

TECTUS FR

Afwerking
F1-kleur (124), RVS look (126), andere afwerking op aanvraag

Toepassing
Brandwering, rookwering, geluidsisolatie, inbraakwering

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Er wordt steeds getest op een compleet deurelement.

Combinatie
Opname-element Deuromlijsting   TE ... 3D FZ/1
 Stalen omlijsting  TE ... 3D SZ
 Stalen deur  TE ... 3D ST

Productkenmerken
 met geïntegreerde brandwerende kit
 volledig verdekt liggend scharniersysteem
 voor houten, stalen en aluminium omlijstingen
 voor stompe projectdeuren
 zijdelings gesloten scharnierbehuizing voor een homogene optiek in de uitsparing
 comfortabele 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,0 mm)
 onderhoudsvrij glijlagersysteem

4 7 6 1 1 * 1 13

Classificatiesleutel (Bijv.)

*afhankelijk van de afwerking

TECTUS®
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TECTUS®TECTUS®

Montagehoek voor stompe projectdeuren met opdubbeling aan weerszijden tot 16 
resp. 20 mm 

Opname-element Blokomlijsting

TE 640 3D BW

Afwerking
verzinkt (010)

Combinatie
Deurscharnier    TE 640 3D

Opmerking

 De bovengenoemde belastingswaarde is gerelateerd aan twee scharnieren per 
vleugel (1x2 m).
Die opdubbeling moet ter hoogte van het scharnier worden verwijderd.
Bij bestelling de precieze variant opgeven a.u.b.

twee scharnieren per vleugel (1x2m)
Technische specificaties
Belastingswaarde   120,0 kg

Leverbaar in de varianten
Opdubbeling tot 16mm   TE 640 3D BW 16
Opdubbeling tot 20 mm    TE 640 3D BW 20
Gedetailleerde informatie in de  Productselector op www.simonswerk.com

Opdubbeling tot 16 mmOpdubbeling tot 20 mm

Hout-/Aluminiumsysteem
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TECTUS®

Bijv. TE 540 3D FZ/1

Bijv. TE 540 3D met TE 540 3D FZ/1

voor woonkamer- en projectdeuren op deuromlijstingen

Opname-element Deuromlijsting

Bevestigingsplaat TE ... 3D FZ

Afwerking
verzinkt (010)

Aanwijzing
In het leveringspakket zijn afstandsplaatjes voor kozijndikte 22–28 mm inbegrepen.
Bij bestelling het precieze scharniertype opgegeven a.u.b.

Combinatie
Deurscharnier    TE 240 3D
   TE 311 3D FVZ
   TE 340 3D
   TE 380 3D
   TE 526 3D
   TE 527 3D
   TE 540 3D
   TE 541 3D FVZ
   TE 640 3D
   TE 540 3D A8
   TE 626 3D A8
   TE 640 3D A8
 met energieoverdracht TE 240 3D Energy
   TE 340 3D Energy
   TE 526 3D Energy
   TE 540 3D Energy
   TE 640 3D Energy
   TE 540 3D A8 Energy
   TE 640 3D A8 Energy
 met brandwerende kit TE 340 3D FR
   TE 540 3D FR
   TE 640 3D FR
   TE 540 3D A8 FR
   TE 640 3D A8 FR
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TECTUS®TECTUS®

voor woonkamer- en projectdeuren op stalen omlijstingen

Opname-element Stalen omlijsting

Opname-element TE ... 3D SZ

Afwerking
verzinkt (010), RVS onbehandeld/onbewerkt (041)

Combinatie
Deurscharnier    TE 240 3D
   TE 311 3D FVZ
   TE 340 3D
    TE 380 3D
   TE 526 3D
   TE 527 3D
   TE 540 3D
   TE 541 3D FVZ
   TE 640 3D
   TE 645 3D
   TE 540 3D A8 
   TE 626 3D A8
   TE 640 3D A8
 met energieoverdracht TE 240 3D Energy
   TE 340 3D Energy
   TE 526 3D Energy
   TE 540 3D Energy
   TE 640 3D Energy
   TE 645 3D Energy
   TE 540 3D A8 Energy
   TE 626 3D A8 Energy
   TE 640 3D A8 Energy
 met brandwerende kit TE 340 3D FR
   TE 540 3D FR
   TE 640 3D FR
   TE 540 3D A8 FR
   TE 640 3D A8 FR

Aanwijzing
Bij bestelling het precieze scharniertype opgegeven a.u.b.

Bijv. TE 540 3D SZ

Bijv. TE 540 3D met TE 540 3D SZ/1
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TECTUS®

voor stalen deuren

Opname-element Stalen deur

Opname-element TE ... 3D ST

Afwerking
verzinkt (010)

Combinatie
Deurscharnier    TE 240 3D
   TE 340 3D
   TE 526 3D
   TE 527 3D
   TE 540 3D
   TE 541 3D FVZ
   TE 640 3D
   TE 645 3D
   TE 540 3D A8 
   TE 640 3D A8
 met energieoverdracht TE 240 3D Energy
   TE 340 3D Energy
   TE 526 3D Energy
   TE 540 3D Energy
   TE 640 3D Energy
   TE 540 3D A8 Energy
   TE 640 3D A8 Energy
 met brandwerende kit TE 340 3D FR
   TE 540 3D FR
   TE 640 3D FR
   TE 540 3D A8 FR
   TE 640 3D A8 FR

Aanwijzing
Bij bestelling het precieze scharniertype opgegeven a.u.b.

Bijv. TE 540 3D ST

Bijv. TE 540 3D met TE 540 3D ST
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MOnTAgE

DEurvLEugEL 
Scharnier op de deurvleugel met houtschroeven vastschroeven.

KADEr 
Blokomlijsting
De uitsparingen aanbrengen, frees 24 mm Ø (TE 240 3D frees 16 mm Ø), aanloopring  
30 mm Ø, scharniervleugeldeel met bijgeleverde houtschroeven vastschroeven.

Deurkozijn
Ter versteviging moet een extra bevestigingsplaat worden aangebracht. De 
bevestigingsplaat aan de achterzijde plaatsen. Het scharnier met de bijgeleverde 
schroeven M5 op de bevestigingsplaat vastschroeven.

Stalen omlijsting
Scharnierraamdeel met bijgeleverde schroeven M5 op het voorbereide opname-
element vastschroeven. 

De afdekplaatjes met bijgeleverde schroeven op omlijsting- en vleugeldeel 
vastschroeven.

Serie TECTUS

Bijv. TE 540 3D

Bijv. TE 540 3D

Bijv. TE 540 3D
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AFREgEling

Serie TECTUS

Driedimensionale, traploze verstelbaarheid
Zijde  +/– 3,0 mm
Hoogte +/– 3,0 mm
Aandrukking +/– 1,0 mm

Zijdelingse regeling
• Verstelspil gelijkmatig met inbussleutel verstellen

Hoogteverstelling
• Klemschroeven iets losdraaien
• Met de onderste hoogteverstelschroef de deur in de juiste positie brengen  
 (evt. De bovenste schroef terugdraaien)
• Klemschroeven stevig vastdraaien

Aandrukverstelling
• Klemschroeven iets losdraaien
• Deur met de aandrukverstelschroef gelijkmatig in de juiste aandrukking brengen
• Klemschroeven weer vastdraaien

Alle verstellingen worden met een inbussleutel 4 mm uitgevoerd.

Hoogteverstelling

Zijdelingse regeling

Zijdelingse regeling

Klemschroeven Hv

Houten omlijsting
TE 540 3d

Hoogteverstelling

Klemschroeven Hv

Aandrukverstelling

Aandrukverstelling

Klemschroeven Av

Klemschroeven Av
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SCHARniERPOSiTiES

Toepassing van een derde scharnier kan de belastingswaarde in belangrijke mate 
beïnvloeden. In de praktijk wordt vaak een derde scharnier in het midden geplaatst, 
om aan de optische eisen te voldoen en de afdichtaandrukking in het midden van 
de deur te waarborgen. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter zinvol of 
vereist zijn, het bovenste scharnier, waar de grootste trekkrachten optreden, extra 
te ondersteunen. Dat kan bijv. bij zeer brede deuren (> 1000 mm), waar door de 
hefboomwerking extra krachten optreden, het geval zijn. In dergelijke gevallen wordt 
aangeraden om het derde scharnier in het bovenste segment te plaatsen. Omdat 
alleen op die manier de belastingswaarde positief wordt beïnvloed. De deurnorm 
schrijft toepassing van een 3e scharnier 350 mm onder het bovenste scharnier voor. 

Serie TECTUS

< 2.40 m

voorbeelden van toepassing bij verschillende deurhoogten.

Toepassing bij verhoogde belastingswaarden of deurhoogten.

Opmerking: Wij adviseren voor alle buitendeuren toepassing van drie scharnieren.

= > 2.40 m
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gepolijst vermessingd (030)

RAL 9016 verkeerswit (070)

RVS look (126)

brons metallic (168)

gepolijst vernikkeld (038)

RAL 9005 diepzwart EP mat (107)

satijn nikkel (144)

brons (174)

RVS mat (040)

F1-kleur (124)

satijn chroom (146)

middel brons (175)

mat vermessingd (047)

F2-kleur (125)

rustiek umbra (156)

donker brons (176)

TECTUS® – AFWERking

D
e 

ge
to

on
de

 a
fb

ee
ld

in
ge

n 
ku

nn
en

 a
fw

ijk
en

 v
an

 h
et

 o
ri

gi
ne

el
. D

e 
le

ve
ri

ng
st

er
m

ijn
 is

 a
fh

an
ke

lij
k 

va
n 

de
 p

ro
du

ct
ui

tv
oe

ri
ng

 e
n 

m
oe

t 
st

ee
ds

 a
an

ge
vr

aa
gd

 w
or

de
n.

 A
nd

er
e 

af
w

er
ki

ng
 o

p 
aa

nv
ra

ag
.



44 | TECTUS®

FREESgEgEVEnS

Uitsparingen met frees Ø 16 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250691 6 
(omlijsting) en Sjabloon nr. 5 250692 6 (vleugel) 
aanbrengen.

A = kozijnsponningdiepte tot afdichtingsniveau
B = deurbladdikte resp. 1ste deursponning
A – B + 4 = maat X

Het resultaat moet een maat tussen 4,0 mm en max. 
6,0 mm zijn. (stalen omlijsting: X = 5,0 mm)

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250693 5 
(trap 1) en Sjabloon nr. 5 250694 5 (trap 2) aanbrengen.

TE 240 3D

TE 340 3D / TE 340 3D FR

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

frees

fr
ee

s

frees fr
ees
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FREESgEgEVEnS

A = kozijnsponningdiepte tot afdichtingsniveau
B = deurbladdikte resp. 1ste deursponning
A – B + 4 = maat X

Het resultaat moet een maat tussen 4,0 mm en max. 
6,0 mm zijn. (stalen omlijsting: X = 5,0 mm)

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250547 6  
aanbrengen.

TE 526 3D / TE 527 3D

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250680 5 
(trap 1) en Sjabloon nr. 5 250681 5 (trap 2) aanbrengen.

A = kozijnsponningdiepte tot afdichtingsniveau
B = deurbladdikte resp. 1ste deursponning
A – B + 4 = maat X

Het resultaat moet een maat tussen 4,0 mm en max. 
6,0 mm zijn. (stalen omlijsting: X = 5,0 mm)

TE 540 3D / TE 540 3D FR

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

frees fre
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A = kozijnsponningdiepte tot afdichtingsniveau
B = deurbladdikte resp. 1ste deursponning
A – B + 4 = maat X

Het resultaat moet een maat tussen 4,0 mm en max. 
6,0 mm zijn. (stalen omlijsting: X = 5,0 mm)

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250659 5 
(trap 1) en Sjabloon nr. 5 250689 5 (trap 2) aanbrengen.

A = kozijnsponningdiepte tot afdichtingsniveau
B = deurbladdikte resp. 1ste deursponning
A – B + 4 = maat X

Het resultaat moet een maat tussen 4,0 mm en max. 
6,0 mm zijn. (stalen omlijsting: X = 5,0 mm)

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250945 5 
(omlijsting, trap 1), Sjabloon nr. 5 250946 5 (omlijsting, 
trap 2), Sjabloon nr. 5 250947 5 (vleugel, trap 1) en 
Sjabloon nr. 5 250948 5 (vleugel, trap 2) aanbrengen.

FREESgEgEVEnS

TE 640 3D / TE 640 3D FR

TE 645 3D

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel
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FREESgEgEVEnS

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250942 5 
(omlijsting, trap 1), Sjabloon nr. 5 250943 5 (omlijsting, 
trap 2), Sjabloon nr. 5 250682 5 (omlijsting, trap 3),  
Sjabloon nr. 5 250942 5 (vleugel, trap 1), Sjabloon nr. 
5 250943 5 (vleugel, trap 2) en Sjabloon nr. 5 250944 5 
(vleugel, trap 3) aanbrengen.

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250680 5 
(trap 1), Sjabloon nr. 5 250681 5 (trap 2) en Sjabloon nr.  
5 250939 5 (dieptefrezing Energy) aanbrengen.

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 251100 6, 
Sjabloon nr. 5 251101 6 (vleugel, deurdikte 40 mm) 
en Sjabloon nr. 5 251102 6 (vleugel, deurdikte 44 mm) 
aanbrengen.

A = kozijnsponningdiepte tot afdichtingsniveau
B = deurbladdikte resp. 1ste deursponning
A – B + 4 = maat X

Het resultaat moet een maat tussen 4,0 mm en max. 
6,0 mm zijn. (stalen omlijsting: X = 5,0 mm)

TE 540 3D Energy 
(voorbeeld-afbeelding)

TE 541 3D FVZ

TE 311 FVZ

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdiagram 
vleugel
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FREESgEgEVEnS

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250680 5 
(trap 1), Sjabloon nr. 5 250681 5 (trap 2) en Sjabloon nr. 
5 250682 5 (trap 3) aanbrengen.

TE 540 3D A8 / 
TE 540 3D A8 FR

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250659 5 
(trap 1), Sjabloon nr. 5 250689 5 (trap 2) en Sjabloon nr. 
5 250690 5 (trap 3) aanbrengen.

TE 626 3D A8

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel
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FREESgEgEVEnS

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250680 5 
(trap 1), Sjabloon nr. 5 250681 5 (trap 2) en Sjabloon nr. 
5 250687 5 (trap 3) aanbrengen.

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250659 5 
(trap 1), Sjabloon nr. 5 250689 5 (trap 2) en Sjabloon nr.  
5 250690 5 (trap 3) aanbrengen.

TE 640 3D A8 / 
TE 640 3D A8 FR

TE 540 3D A8 (zonder opdubbeling)

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel
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FREESgEgEVEnS

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250659 5 
(trap 1), Sjabloon nr. 5 250689 5 (trap 2) en Sjabloon nr.  
5 250688 5 (trap 3) aanbrengen.

TE 626 3D A8 (zonder opdubbeling)

Uitsparingen met frees Ø 24 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250659 5 
(trap 1), Sjabloon nr. 5 250689 5 (trap 2) en Sjabloon nr.  
5 250688 5 (trap 3) aanbrengen.

TE 640 3D A8 (zonder opdubbeling)

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugelfrees

frees

frees

frees
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FREESgEgEVEnS

Uitsparingen met frees Ø 20 mm, aanloopring Ø 30 mm 
en Universeel freesframe met Sjabloon nr. 5 250955 5 
(omlijsting, trap 1), Sjabloon nr. 5 250956 5 (omlijsting, 
trap 2), Sjabloon nr. 5 250957 5 (omlijsting, trap 3), 
Sjabloon nr. 5 250958 5 (vleugel, trap 1) en Sjabloon nr.  
5 250959 5 (vleugel, trap 2) aanbrengen.

TE 380 3D

Freesdiagram 
blokkader 
omlijsting

Freesdi-
agram 
vleugel

Uitsparingen met frees Ø 20 mm, aanloopring Ø 30 mm 
aanbrengen.

Overslagdikte   Sjabloon-nr.   
21,0 mm omlijsting 5 251112 5
22,0 mm omlijsting 5 251113 5
23,0 mm omlijsting 5 251113 5
24,0 mm omlijsting 5 251113 5
25,0 mm omlijsting 5 251113 5
26,0 mm omlijsting 5 251114 5
27,0 mm omlijsting 5 251114 5
21,0 mm vleugel 5 251109 5
22,0 mm vleugel 5 251109 5
23,0 mm vleugel 5 251110 5
24,0 mm vleugel 5 251110 5
25,0 mm vleugel 5 251111 5
26,0 mm vleugel 5 251111 5
27,0 mm vleugel 5 251111 5

TE 680 3D FD

Freesdiagram 
blokkader 
raamdeel

Freesdi-
agram 
vleugel

Overslagdikte
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SImonSwErk –  
HET orIgInEEl

SIMONSWERK is al ruim 125 jaar een van de bekendste producenten 

van deurscharnieren en scharniersystemen. Als industriepionier voor 

verstelbare, verdekt aangebrachte deurscharniersystemen heeft 

SIMONSWERK een indrukwekkend en omvangrijk productassortiment 

met een grote keuze aan afwerking voor intensief gebruikte en sterk 

belaste deuren opgebouwd.

Met zijn scharniersysteem voor nagenoeg elke toepassing zoekt 

SIMONSWERK onophoudelijk naar oplossingen om de vraag naar 

innovatieve designoplossingen te bevredigen, door functionele 

gereedschappen aan te bieden die een eenvoudig en probleemloos 

installatieproces waarborgen. Daarnaast stelt SIMONSWERK alles in 

het werk om een excellente klantservice te realiseren.
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kwalITEIT En InnovaTIE

Het merk SIMONSWERK staat voor innovatie en hoge eisen aan kwaliteit en service. 

Deze bedrijfspijlers reiken terug tot het jaar 1889, met maatoplossingen die ieder jaar 

opnieuw tot de ontwikkeling van nieuwe producten leiden.

De kwaliteitseisen van SIMONSWERK beginnen bij de producten, in het bijzonder 

bij de keuze van de grondstoffen. Toepassing van hoogwaardige materialen 

zorgt voor maximale ontwerpvrijheid en biedt veelzijdige mogelijkheden voor 

oppervlakteveredeling en corrosiebescherming.

Ultramoderne hulpmiddelen, de nieuwste fabricagetechnologieën en hoogflexibele 

geautomatiseerde productieprocessen maken SIMONSWERK tot een competente 

partner voor alle aspecten op het gebied van scharniersystemen. Om te kunnen 

voldoen aan de technische, veiligheids- en vormgevingstechnische eisen van 

moderne architectuur, beschikken SIMONSWERK-scharniersystemen over een hoge 

werkingsprecisie en overtreffen veelvuldig de eisen en verwachtingen.

De innovatiekracht van een onderneming komt tot uiting in haar competentie en 

verantwoordelijkheid tegenover de klanten in de markt. Duurzaamheid, hoogwaardige 

producten en creatief denken verschaffen SIMONSWERK de mogelijkheid om met 

nieuwe concepten nieuwe markten te ontsluiten.



SErvICE – omvaTTEndE knowHow 
voor HET wErk van IEdErE dag

Graag stellen wij u alle documentatie ter beschikking die u nodig 

heeft om het juiste scharniersysteem te kunnen bepalen. Neem 

contact met ons op, samen met u vinden wij de optimale oplossing 

– van kwalitatief hoogwaardige standaardelementen tot en met 

complexe oplossingen. In onze Productselektor vindt u alle verdere 

informatie die de voor u liggende documentatie completeren. Door 

de gebruikersvriendelijke navigatie wordt u heel eenvoudig naar de 

uitgebreide en gedetailleerde oplossingen geleid. 

www.simonswerk.com
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BeZoeK onZe proDucTselecTor 

Op www.simonswerk.com vindt u gedetailleerde en precieze productbeschrijvingen die de 

keuze van het juiste scharniersysteem voor u als installateur, handelspartner of ontwerper 

aanmerkelijk vergemakkelijken.
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TE 240 3D 
TE 340 3D
TE 526 3D
TE 527 3D
TE 540 3D
TE 640 3D
TE 645 3D

TECTUS® A8
TECTUS® Energy
TECTUS® FVZ
TECTUS® opdek
TECTUS® huisdeur
TECTUS® FR

BEZOEK ONZE PRODUCTSELECTOR 
www.simonswerk.com 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5

33378 Rheda-Wiedenbrück

Germany

 +49 5242/413 - 0

 +49 5242/413 - 260

sales@simonswerk.de

www.simonswerk.com


