
Ontdek alles over de 
BUVA Atlas Inside 
veiligheidsscharnieren
BUVA Atlas Inside
• Revolutionaire anti-inbraak techniek 

• Geen gaten meer in deur of kozijn

• Hoogste energieprestatie

• Toepasbaar voor ramen en deuren

• Geen scharniersponning nodig

De nieuwe standaard voor ramen en deuren

BUVA Atlas Inside
Veiligheidsscharnieren

®
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Een revolutionair 
veiligheidsscharnier in 
een nieuw eigentijds 
design

Het unieke Inside anti-inbraakelement vormt letter lijk en 
figuurlijk de kern van de lijn BUVA-scharnieren Atlas Inside. 
Het hakende Inside element dat voor de inbraakbeveiliging 
zorgt, zit immers ín het scharnier.



3

Eenvoudige verwerking stond centraal bij de ontwikkeling van 
het BUVA Atlas Inside veiligheidsscharnier. Het nieuwe Inside 
veiligheidselement maakt gaten boren in deur en kozijn voor de 
anti inbraakpen overbodig, wat de duurzaamheid van het deur/
kozijnelement aanzienlijk verbetert.

Daarnaast zorgt de spelingsvrije werking van de Atlas Inside 
veiligheidsscharnieren voor meer controle op de hang- en 
sluitnaden en een extra hoog draagvermogen. Gevolg: een betere 
positionering van deur en kozijn en daardoor nóg betere energie-, 
geluidswerende en brandwerende prestaties.

Het eigentijdse design levert een strakkere afwerking van het 
deur/kozijnelement op. De rustige uitstraling van de drieknoops 
uitvoering vervangt de traditionele vijf knopen, waardoor 
bovendien het afhangen veel eenvoudiger verloopt. 

Renovatie-proof
Het Atlas Inside veiligheidsscharnier maakt een eind aan de 
veel gehoorde problemen bij het vervangen van deuren in de 
renovatie. Nieuwe gaten boren in deur of kozijn voor de anti-
inbraakpen; hinder van afgebroken schroeven; opnieuw moeten 
lakken; het Atlas Inside scharnier maakt het allemaal overbodig. 
Ook hier dus optimaal verwerkingsgemak.

Eenvoudige verwerking
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BUVA Atlas Inside veiligheidsscharnieren worden geproduceerd 
volgens de NEN-EN 1935. Om de kwaliteit en functionaliteit te 
kunnen garanderen heeft BUVA speciaal voor deze productgroep 
een nieuw testcentrum ingericht. Hier test BUVA alle producties 
van de Atlas lijn scharnieren op duurzaamheid, sterkte en 
corrosiebestendigheid.

De BUVA Atlas Inside Veiligheidsscharnieren voldoen ruim aan de 
CE eisen volgens de NEN-EN 1935 en zijn SKG gecertificeerd voor 
weerstandsklasse 2 conform de eisen van de NEN 5096 van het 
Bouwbesluit voor deuren.

Productspecificaties 
• Hoog draagvermogen tot 150 kg 
• SKG **® 
• Toepasbaar voor brand- en rookwerende deuren 
• CE NEN-EN 1935 grade 13 
• Geluidloze onderhoudsvrije conische BUVALON® lagers 
• Gestraald oppervlakte, verzinkt en voorzien van een     
 topcoating.
• Voldoet aan de hoogste klasse van corrosiebestendigheid (4) 
• Hangnaadbegrenzer op 2,6 mm 
• Stervormige schroefgaten, dit voorkomt afbreken van    
 schroefkoppen 
• Leverbaar in de maatvoering 89 x 89 en in de renovatie    
 uitvoering 102/89 x 89

Kwaliteit en functionaliteit

Standaard uitoering Renovatie uitvoering
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Meer informatie over 
de Atlas Inside
veiligheidsscharnieren?
Bent u op zoek naar technische informatie over de Atlas 
Inside veiligheidsscharnieren? Raadpleeg de technische 
brochure. U kunt hierin alle technische specificaties vinden.

Wilt u meer weten over de verwerking van de Atlas Inside 
veiligheidsscharnieren? Download de montagehandleiding. 
Hierin staat stap voor stap uitgelegd hoe u de scharnieren 
verwerkt.

Op buva.nl vindt u altijd de meest recente versie van de 
documentatie. 
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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



Duurzaam geproduceerde warmte
•   BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp

•   BUVA EcoClimate hybride warmtepomp

•  BUVA EcoHeat cv-ketel

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

Inclusief
•  10 jaar product- en prestatiegarantie

•  24/7 storingsdienst

•  Onderhoudsabonnement

Ontdek alles over de BUVA homecare systemen
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