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vangt krimpen en zwellen enkele en dubbele deuren op

nastelbaar evenwijdig aan deurvlak

standaard gelagerd en voorzien van anti-inbraakpen

nastelmechaniek in deurbled

kozijnbled inkrozen of opschroeven

3,5”x 3,5”(89 x 89 mm)
Onderdeel van PreSet



InbraakwerendWaterdichtLuchtdicht

TOTAL CONTROL

Deur
Optie D1

Deur
Optie D2

-  Atlas Control met 
stelschroef artikel-
nummer 1341080

-  Atlas Control zonder 
stelschroef artikel-
nummer 1341081

Atlas Control 
zonder 
stelschroef

Atlas 
Control 
zonder 
stelschroef

Atlas  
Control met 
stelschroef

Atlas  
Control met 
stelschroef

Patent pending

De Nederlandse bouw wordt geconfronteerd met problemen die 
betrekking hebben op het functioneren en de prestaties van 
deur-kozijnconstructies. Enerzijds worden deze klachten ver-
oorzaakt door producttoleranties (maatvoering) en anderzijds 
door bouwtoleranties (stellen kozijnen, afhangen deuren). 
Daarnaast hebben buitendeuren, en met name dubbele buiten-
deuren, te maken met het werken (krimpen en zwellen) van 
het hout. Het werken van het deurhout is van invloed op de 
sluitnaad en dus op het functioneren van deuren.

Bovenstaande problemen kunnen alleen verholpen worden door evenwijdig  
aan het vlak van de deur(en) nastelbaarheid te creëren. 
Bij het Atlas Control scharnier is de nastelconstructie opgenomen in het  
deurbled. Hiervoor moet in de deur een diepere inkrozing aangebracht worden. 
Het kozijnbled kan ingekroosd of opgeschroefd worden. 

Specificaties Atlas Control
 ◆ 3,5”x 3,5”(89 x 89 mm)
 ◆ Vangt krimpen en zwellen bij enkele 

en dubbele deuren op
 ◆ Nastelbaar evenwijdig aan deurvlak
 ◆ Stelbereik 4 (+2/- 2) mm

 

 
 

BUVA AtlAs Control

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
13052.13.03.1,5M

Maatvoering Atlas Control
De Atlas Control wordt ingekroosd in 
de deur. Het kozijndeel kan ingekroosd 
of opgeschroefd worden.  
Verwerkingsvoorschriften voor de 
Atlas Control kunt u downloaden 
via www.buva.nl. 

Deurbreedte (mm) 930 960 990 1020 1050 930 960 990 1020 1050

Ingekroosd
draagvermogen in kg

Opgeschroefd
draagvermogen in kgSchroefmaten                Deuroptie D1

4,0 x 30 mm (kozijn) + 4,0 x 40 mm (deur) 50 48 46 44 42 45 43 41 40 38

4,0 x 40 mm (kozijn) + 4,0 x 50 mm (deur) 70 67 64 62 59 65 62 60 57 55

4,5 x 30 mm (kozijn) + 4,5 x 40 mm (deur) 60 57 55 53 51 55 53 50 48 47

4,5 x 40 mm (kozijn) + 4,5 x 50 mm (deur) 110 105 101 97 93 100 96 92 88 85

Deuroptie D2

4,0 x 30 mm (kozijn) + 4,0 x 40 mm (deur) 60 57 55 53 51 55 53 50 48 47

4,0 x 40 mm (kozijn) + 4,0 x 50 mm (deur) 95 91 87 84 81 85 81 78 75 72

4,5 x 30 mm (kozijn) + 4,5 x 40 mm (deur) 80 77 73 70 68 70 67 64 62 59

4,5 x 40 mm (kozijn) + 4,5 x 50 mm (deur) 120 115 110 106 102 110 105 101 97 93

Bij toepassing van deurdranger met of zonder rem/demping en vloerstopper  
moet het deurgewicht zwaarder worden ingeschaald, zie BRL 0803.

BUVA Atlas Control

Bekijk de instructievideo op 
YouTube
Scan deze QR-code of gebruik de 
zoekwoorden ‘BUVA Atlas Control’.

 ◆ Standaard gelagerd
 ◆ Standaard voorzien 

van anti-inbraakpen
 ◆ Nastelmechaniek in deurbled
 ◆ Kozijnbled inkrozen of opschroeven 

 
BUVA PreSets
De Atlas Control is opgenomen in de 
BUVA PreSet Total Control; volledige en 
blijvende controle over het functioneren 
van ramen en deuren.

De PreSet Total Control kenmerkt  
zich door een groot aantal bedienings-
varianten en de volledige nastelbaar-
heid van de hang- en sluitzijde van 
ramen en deuren. Hiermee zijn nage-
noeg alle in de praktijk voorkomende 
bouwtoleranties op te vangen en  
worden de faalkosten geminimaliseerd.


