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

®
BUVA PreSet
hang- en sluitwerk
Voor kunststof gevelelementen

Logitime
• Per project alle benodigdheden op een 		
rolcontainter geleverd
•	Geen uitzoek- of uitpakwerk
• Geen hoge voorraden
• Just In Time delivery

Gegarandeerde zekerheid met nul faalkosten.
T 0180 69 75 00 | buva.nl

BUVA PreSet biedt
vele voordelen 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.
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Geen omkijken, innovatief én betrouwbaar
De BUVA homecare systemen zijn een verzameling
BUVA producten die zodanig op elkaar zijn afgestemd,
dat een optimale samenwerking ontstaat. Dit leidt tot een
duurzame, gezonde en veilige woonomgeving. De homecare
systemen worden standaard geleverd met bijhorend
onderhoudsabonnement waarbij naast een 24/7 beschikbare
storingsdienst ook 10 jaar product- en prestatiegarantie wordt
geboden.

BUVA biedt
10 jaar product- en
prestatiegarantie

Elk systeem begint in de basis met BUVA PreSet hang- en
sluitwerk voor ramen en deuren. Hiermee wordt de woning
optimaal afgesloten en vindt er minimaal warmteverlies plaats.
Een belangrijke basis voor BENG- en NOM-woningen. Naast
de hoge eisen van wind- en waterdichtheid zijn de producten
volledig getest op functionaliteit en veiligheid. De PreSet voldoet
aan alle gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit.
De producten uit de PreSet onderscheiden zich door de
eenvoudige verwerkingswijze dat de functionaliteit van
het raam- of deurelement significant verbetert. Om dit
te garanderen, worden de BUVA producten doorlopend
geoptimaliseerd. Regelgeving, faalkosten reductie en een
rationeel verwerkingsproces zijn hier leidend in.
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Modulaire opbouw PreSet
Deurscharnieren
De Atlas Poly Ultra scharnieren kenmerken zich niet alleen
door de mooie, robuuste uitstraling, maar ook de snelle en
eenvoudige verwerking én uitstekende stelmogelijkheden
zijn een belangrijk aspect. Bij de scharnieren kunnen handige
boormallen worden meegeleverd, die op het kozijn worden
geplaatst om de centergaten voor te boren. Hierna worden de
scharnieren geplaatst, vastgeschroefd en met behulp van de
stelbouten ingesteld.
Sluitingen
Een meerpuntssluiting geeft de woning meer bescherming
van buitenaf dan een regulier slot. Een meerpuntssluiting
sluit de deur op meerdere plekken en is daardoor nagenoeg
onmogelijk te forceren. Al vele jaren zijn de meerpuntssluitingen
van BUVA de solide basis voor inbraakwerende deuren
volgens NEN 5096. Voor kunststof gevelelementen heeft
BUVA de meerpuntssluitingen 1660-1669 met een optimaal
bedieningsgemak.

Door de robuuste haakschoten (2 of 3, afhankelijk
van de deurhoogte) wordt de deur veilig afgesloten.
De 6 mm afgeschuinde haakschoten garanderen een
optimale aantrekking in de kaderprofielen en voorkomen
lucht/water- en geluidslekken. Dit heeft geeft niet alleen
een hoger comfort maar draagt belangrijk bij aan de
energieprestatie van het element.
Daarnaast heeft BUVA de ActiveLock meerpuntssluiting
ontwikkeld. Deze nieuwe, automatische meerpuntssluiting
vervangt de huidige AV3 en valt op door een nog betere
vergrendeling, een optimale wind- en waterdichtheid en
een zeer gunstige prijsstelling, die nieuwe afzetgebieden
mogelijk maakt.
Dankzij een veersysteem en activeringsblokje komen de
slothaken krachtig en duidelijk waarneembaar naar buiten,
zodra de deur in de sponning wordt geduwd. Voor het volledig
afsluiten van de deur is vervolgens één 360° draai van de sleutel
voldoende. Door de toevoeging van twee ronde nokken wordt
de deur van boven tot onder stevig in het kozijn gefixeerd.
Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar zorgt ook
voor een optimale wind- en waterdichtheid.
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Modulaire opbouw PreSet
Beslag
Voor deuren heeft BUVA een breed assortiment aan beslag,
maar met name het veiligheidsbeslag voldoet aan aanvullende
eisen. Het BUVA veiligheidsbeslag heeft zijn meerwaarde op het
gebied van inbraakpreventie en esthetiek meer dan bewezen.
Voor de kunststofmarkt is het BUVA Kronos SKG*** beslag met
kerntrek beveiliging ontwikkeld. Dankzij het kerntrekbeslag een
veilige en esthetische oplossing.
Onderdorpels
Om ervoor te zorgen dat de woning goed geïsoleerd is, is het
van groot belang een onderdorpel te kiezen met een gunstige
isolatiewaarde. De standaard BUVA IsoStone onderdorpels
hebben in basis al een gunstige isolatiewaarde. Omdat
de glasvezelversterkte onderdorpel holle kamers heeft,
functioneert de aanwezige lucht als een perfecte isolator.
In de met PUR geïsoleerde uitvoering is de Ufr-waarde van de
BUVA IsoStone onderdorpel beter dan die van HR++ glas!
Voor elke situatie heeft BUVA een passende oplossing; voor
houten tot kunststof kozijnen en van binnendraaiende deuren
tot hefschuifpuien.
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Binnen BUVA BlueLab nemen wij onze partners
mee in de ontwikkeling van de markt en de wereld.
Er kunnen seminars bijgewoond wonen,
producttrainingen gevolgd worden of krijg
toegangskaarten tot verschillende bouwbeurzen.
Door het leveren van complete modulaire
systemen ontzorgen we onze partners en bieden
we toegevoegde waarde in de vorm van advies,
begeleiding, training, garanties en service.

BUVA denkt met ons mee
en streeft naar partnership.
2018 | MARK NEDERLOF
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Ontdek alles over de BUVA homecare systemen
Duurzaam geproduceerde warmte

Inclusief

•	BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp

•	10 jaar product- en prestatiegarantie

•	BUVA EcoClimate hybride warmtepomp

•	24/7 storingsdienst

•	BUVA EcoHeat cv-ketel

•	Onderhoudsabonnement

Gezonde binnenlucht
•	BUVA EcoStream warmteterugwinunit
•	BUVA Q-Stream ventilatiebox
•	BUVA SmartValve ventilatieklep
•	BUVA Stream ventilatieroosters
Veilig afgesloten ramen en deuren
•	BUVA PreSet hang- en sluitwerk
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