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4500 systeem cilinders SKG***®
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Gepatenteerde veiligheid voor
woning- en projectbouw

BUVA 4500 systeem cilinders SKG***®

De wereld verandert, noodge
dwongen moeten we steeds
meer maatregelen nemen om
onszelf te beschermen tegen
bedreigingen van buitenaf.
Zowel huis, werkplek als
verblijfsruimte moeten ons een
gevoel van veiligheid geven.
BUVA speelt hierin als hangen sluitwerkleverancier een
belangrijke rol. Want veiligheid
begint met het goed afsluiten
van deuren. Het aantal sleutels
dat in omloop is, bepaalt het
gevoel van vertrouwen in onze
verblijfsomgeving. De praktijk
is vaak dat er veel sleutels
in omloop zijn of bijgemaakt
worden, waardoor er geen
overzicht en verminderde
controle over de deur is.

Voor een goede mechanische bescherming is
geen grote sleutelbos nodig. BUVA introduceert
met het systeem 4500 de mogelijkheid om
volledige regie over de deur te houden.
Door de drievoudige bescherming; het systeempatent
tot 2034, de onbeperkte merkbescherming en de technische kopieerbescherming, behoudt de eigenaar van
het systeem altijd het beheer over wie er toegang heeft
tot de woning of het object. Het BUVA 4500 systeem is
leverbaar van woningset tot gecompliceerd sluitsysteem.
De veiligheid is op alle niveaus gewaarborgd.
Het BUVA 4500 systeem voldoet aan de hoogste eisen op
het gebied van inbraakwerendheid. Het is gecertificeerd
op SKG***®. Het voldoet daarmee aan de nieuwste regels
van de NEN 5096 die als eis is opgenomen in het bouwbesluit. Alle bouwvergunningen vanaf 1 januari 2016
moeten hieraan voldoen. Daarnaast voldoet het systeem
aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
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Gepatenteerde veiligheid voor woning- en projectbouw

Het BUVA 4500 systeem onderscheidt zich van andere merken door de
unieke meervoudige beschermingen in één systeem.
Sleutelveiligheid
• Kopieerbescherming van de sleutel door het Intop-systeem ➀
• Gecodeerde profielrib met blokkeerpen ➁
• Sleutelcertificaat
• Slijtvaste nieuwzilveren sleutels
Cilinderveiligheid
• Boorbescherming aan beide zijden van de cilinder. De boorbescherming
voorkomt het van buitenaf doorboren van de permutatiestiften ➂.
• Meervoudig paracentrisch sleutelprofiel, waardoor er geen rechte lijn meer
ontstaat in het sleutelkanaal. Lock-picking is hierdoor nagenoeg onmogelijk.
Kerntrekbeveiliging aan beide zijden van de cilinder
In het bouwbesluit wordt de veiligheid rond raam en deur geregeld ➃
volgens NEN 5096. Deze is recent aangepast: sinds 1 januari 2016 is de
kerntrekbeveiligingseis van 15 Kn hierin opgenomen. Ook het Politiekeurmerk
Veilig Wonen hanteert de eis van 15 Kn kerntrekbeveiliging.
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Kenmerken
• Systeempatent tot 2034
• Onbeperkte merkbescherming
• Kopieerbescherming
• Boorbescherming
• Kerntrekbeveiliging
• SKG ***® gecertificeerd
• Voldoet aan de eisen van het PKVW
• Nabestellen van sleutel alleen
mogelijk na overlegging van het
sleutelcertificaat
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Leverbaar in:
• Verschillend sluitend
• Gelijksluitend
• Centraalsluiting
• Hoofdsleutelinrichting
• Generaal- en hoofdsleutelinrichting
• Halve-/dubbele-/knopcilinders
(Push)
• Verlengingen in stappen van 5 mm

4500 SYSTEEM CILINDERS SKG***®
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Ontdek alles over de BUVA 4500
systeem cilinders SKG***®:
•	Gepatenteerde veiligheid tot 2034
•	Onbeperkte merkbescherming
•	Kopieerbescherming
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