Stijlvol en
kwaliteit

BUVA

OCS-LINE deurkrukgarnituren
Voor luxe woningbouw
en kleine kantoren

BUVA

OCS-LINE deurkrukgarnituren voor elke

De fraaie vormgeving van de BUVA OCS-LINE®
deurkrukgarnituren past bij elke bouwstijl.
Men kan volop variëren doordat er twee formaten
schilden voorhanden zijn met rozetten als alternatief. BUVA OCS-LINE® deurkrukgarnituren zijn
de juiste keus, ook in prijs en kwaliteit.
Ze geven een luxe woning of kleine kantoren een
eigentijdse uitstraling en passen uitstekend in
elk interieur. De degelijke uitvoering
garandeert een lange levensduur. BUVA OCS-LINE®
deurkrukgarnituren zijn
daarom uitermate geschikt
voor de luxe woningbouw
en luxe kantoren.
Voor renovatie is het belangrijk dat de
sporen van het oude beslag afgedekt kunnen worden. Met de
langschilden van OCS-LINE® garnituren is dit nagenoeg altijd
mogelijk.

Spelingvrije verbindingen
De unieke gehard stalen inbusschroef in de patenthaakstift
garandeert een volledig spelingvrije verbinding van de OCSLINE® deurkrukken. Bovendien zorgt de patenthaakstift er
voor dat deze deurkrukken niet kunnen loswerken.

Gemakkelijk in onderhoud
De anodisatielaag is van hoogwaardige kwaliteit en, mits
regelmatig gereinigd met lauw water, bestand tegen alle
weersomstandigheden. Het gladde oppervlak van de garnituren zorgt langdurig voor een goed verzorgd uiterlijk.
C-line deurkruk
met OCS langschild, kleur F-1

BUVA OCS-LINE
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smaak
BUVA OCS-LINE®
deurkrukken met patenthaakstift
De pluspunten
–➤ Speling uitgesloten
De totale verbinding is en blijft door de patenthaakstift
zonder speling.
–➤ B
 etere montage
Al vanaf het begin van het aandraaien van de schroef vindt
deze de juiste plaats door het indrukken van de stiftwand.
Langdurig tegen elkaar drukken van de krukken tijdens de
montage is niet meer nodig.
–➤ Blijvend vast
De schroef kan niet vanzelf losgaan. Deze wordt door het
indrukken van het profiel in de stift extra verankerd. Los
zittende deurkrukken zijn verleden tijd.
–➤ G
 eschikt voor elke deur
De patenthaakstift functioneert uitstekend, welke deurdikte ook wordt gekozen. Bij deurdikten die van de standaarduitvoering afwijken kan de stift zonder problemen
worden ingekort.
–➤ B
 UVA OCS-LINE® deurkrukken mogen gezien worden
Ook visueel voldoet het systeem goed; na de montage zit
de schroef altijd iets verzonken in de krukhals.

Zeer eenvoudige montage
1. Stiftgedeelte inbrengen.
2. Gatdeel monteren, krukken tegen elkaar aandrukken,
inbusschroef vast aandraaien.

Krukhals

Inbusschroef

BUVA patenthaakstift
met conische uitfrezing

Stift

Zo functioneert de patenthaakstift
1. De speciale inbusschroef drukt al na de eerste toer de beide
stifthelften uit elkaar en fixeert de kruk direct in de juiste
positie.
2. Na verder draaien wordt de conische schroefpunt in de uitfrezing van de stifthelften gefixeerd. Na eventueel demon
teren van de kruk wordt opnieuw vastzetten niet nadelig
beïnvloed door het eerdere schroefgat in de stifthelften.
BUVA OCS-LINE

Krukhals
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BUVA

OCS-LINE D eurkrukgarnituren
BUVA OCS-LINE® leverbaar in kleur F1 en F2

BUVA OCS-LINE

F-1

F-2

F-1

F-2

F-1

F-2
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O-LINE

64 mm

120 mm

O-line deurkruk met OCS rozet, kleur F-1

O-LINE

64 mm

130 mm

U-LINE

64 mm

130 mm

U-line deurkruk met OCS rozet, kleur F-2

C-LINE
130 mm

38 mm

42 mm

S-LINE
120 mm

64 mm

226 mm

160 mm

52 mm

81 mm

52 mm

BUVA OCS-LINE
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BUVA

OCS-LINE D eurkrukgarnituren

Eigentijdse vormgeving

Stevige constructie

Betrouwbaar functioneren

Deurkrukstift kan niet loswerken
F-1

F-2

Weerbestendige afwerking

Snelle montage

Gunstige prijs/kwaliteit verhouding

F-2

S-line deurkruk met
OCS langschild, kleur F-1

BUVA OCS-LINE
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Leveringsprogramma OCS-LINE:

OCS kortschild, kleur F-2

F-1

F-2

O-line deurkrukken
U-line deurkrukken
C-line deurkrukken
S-line deurkrukken
OCS rozetten
OCS kortschilden

OCS langschild, kleur F-1

OCS langschilden

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze advies-keuzebestekken
en website www.buva.nl.
OCS langschild,
kleur F-1

O-line deurkruk met OCS langschild,
kleur F-1

BUVA OCS-LINE
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Vraag de gratis brochures aan.

Stijlvol en kwaliteit

BUVA

BUVA Service & Ondersteuning

Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05
E-mail: info@buva.nl
www.buva.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
09107.09.06.0,5M

Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als uitvoering,
is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw projecten. BUVA is u van
dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, waar behalve de productie
en het logistiek centrum ook het BUVA kenniscentrum is ondergebracht.
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder andere
inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek en ze begeleiden
uw project van A tot Z.

Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u meer informatie
over onze producten, dienstverlening en themabijeenkomsten.

