BUVA
PreSet hangen sluitwerk
Gegarandeerde zekerheid met nul faalkosten.

De BUVA PreSet biedt
vele voordelen en is
klaar voor de toekomst
De bouwwereld is onderhevig aan grote
veranderingen. BIM, BENG, veranderende
bouwprocessen en invoering van de
nieuwe wet kwaliteitsborging leiden ertoe
dat aantoonbare prestaties gegarandeerd
moeten kunnen worden.

Deze brochure is een uitgave van
BUVA homecare systemen.
Zetfouten en tussentijdse
wijzigingen voorbehouden.
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Maximale prestaties
Complete lijn hang en sluitwerk /

Klaar voor de toekomst

kaderprofielen en onderdorpels

•

BIM bibliotheek

voor ramen en deuren, een minimum

•

Digitale bestekservice

aantal producten voor een maximale

•

LogiTime leveringsconcept

prestatie.

•	Voldoet aan alle eisen volgens het
bouwbesluit op het gebied van

Toepassingsgebied

wind en waterdichtheid, veiligheid

•

Voor- en achterdeuren

volgens NEN 5096 WK 2.

•

Raamdeuren

•

Stolpramen

Bekijk voor alle specificaties de

•

Draai(val)ramen

technische documentatie op buva.nl.

Ontdek alles over de
BUVA PreSet
Kenmerken
•

Veilig afgesloten ramen en deuren

•

Geïsoleerde woning waardoor NOM
haalbaar is

•

Bedieningsgemak

Prestaties
•

Waterdicht

•

Weerstand tegen windbelasting

•

Inbraakwerend

•

Gemakkelijk te verwerken

Onderdeel van BUVA homecare systemen
•

10 jaar product- en prestatiegarantie

•

24/7 storingsdienst

•

Onderhoudsabonnement

LogiTime
•

Per project alle benodigdheden op een
rolcontainer geleverd

•

Geen uitzoek- of uitpakwerk

•

Geen hoge voorraden

•

Just In Time delivery
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