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BUVA Service & Ondersteuning
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  
kennis centrum 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 
thema bijeenkomsten.
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FireSlide

- Tot 60 minuten brandwerend
- Glas- en kalfplaatsing
- Ventilatiecapaciteit tot 25 dm3/sec 
- Eenvoudig te plaatsen

FireStream

- 30 minuten brandwerend
- Verdekte plaatsing
- Ventilatiecapaciteit tot 24 dm3/sec
- Geluidwerende toepassing mogelijk
- Standaard zelfregelend
-  Een EPC-reductie tot 0,22 als onderdeel van Vital Air System
- Eenvoudig te plaatsen

FireSlide
     en FireStream



Naast de al bekende BUVA producten, waarbij ventileren in het 
raam, onzichtbaar ventileren, ventileren in het hellend dak en 
ventileren achter de radiator al mogelijk was, brengt BUVA  
de FireSlide en FireStream op de markt. Met deze roosters is  
ventileren in een gevel met een 30 en in sommige gevallen  
60 minuten brandwerende eis mogelijk.

De FireSlide is geschikt voor glas- en kalfplaatsing. Deze uitvoering is niet zelfrege-
lend. De FireStream is verdekt liggend en standaard wel zelfregelend en hiermee  
toepasbaar binnen het Vital Air System. 

Brandwerende eisen
Vanwege de enorme consequenties die brand heeft worden er aan bouwconstructies 
brandwerende eisen gesteld. Deze eisen zijn onder te verdelen in drie groepen:

 ◆ Eisen ten aanzien van (brandversnellende of -vertragende) eigenschappen van 
het gebruikte bouwmateriaal en de toxiciteit van deze materialen bij verbranding.

 ◆ Eisen die tot doel hebben dat de brand zoveel mogelijk beperkt blijft 
(compartimentering). 

 ◆ Eisen die tot doel hebben dat er tijdens brand gedurende een vastgestelde  
periode gevlucht kan worden (vluchten bij brand).

In het bouwbesluit en in diverse NEN-normen, waaronder NEN6068, NEN6073 en 
NEN6090 zijn deze eisen en bepalingsmethoden beschreven.
 
Voor de producten van BUVA geldt dat aan de eisen voor materiaalgedrag bij brand 
voldaan wordt.

Afhankelijk van de situatie kunnen brandwerende eisen worden gesteld aan de 
gevel of binnenwand. De ventilatie roosters dienen ook aan deze eis te voldoen.  
Met behulp van de FireStream en FireSlide is het mogelijk een 30 minuten  
brandwerende gevel te creëren, en met de FireSlide K een 60 minuten brand- 
werende gevel.
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De FireSlide is een 30 minuten brandwerend 
rooster voor plaatsing op glas of op een kalf.
De FireSlide is met name geschikt voor trap-
penhuizen, vluchtwegen en gezamenlijke ver-
keersruimten in een appartementengebouw. 
Ook voor utiliteitsprojecten is deze oplossing 
geschikt. 
De brandwerende eigenschappen van de 
FireSlide zijn getoetst en beoordeeld door 
Warrington Fire en Effectis.

Plaatsing direct op glas is tot een rooster-
lengte van 1040 mm mogelijk. In een kalf is de 
FireSlide toepasbaar tot 2600 mm. Standaard 
is de Fireslide in een kalf 30 minuten brand-
werend. Door het bekleden van de sparing met 
brandwerend materiaal is ook een 60 minuten 
brandwerende ventilatieoplossing mogelijk.

Op de pagina’s 6 en 7 vindt u de technische 
gegevens van de FireSlide, de randvoorwaar-
den en een inbouwdetail. De meest recente 
versies van de verwerkingsvoorschriften, 
samenvattingen van onderzoek, detailleringen 
en bestelformulieren zijn via www.buva.nl te 
downloaden.

FireSlide 
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FireStream 
BUVABUVA  Brandwerend ventilerenBrandwerend ventileren

 ◆ De FireStream is geplaatst conform de detailleringen zoals 
ze in deze documentatie staan of via de website zijn terug 
te vinden.

 ◆ De FireStream is opgenomen in een houten omkadering, 
die voorzien is van een beplating van Promatect-100.

 ◆ De sparing waarin de FireStream is opgenomen haaks en 
recht is.

 ◆ De boven- en onderregel van de sparing waarin de 
FireStream wordt opgenomen in één lijn liggen.

 ◆ Ter plaatse van de omranding van de FireStream bij  
verhitting opschuimend materiaal is aangebracht,  
type Technofire 2000, 1,3 mm dikte. 

 ◆ De maximale afmeting van de sparing voor de FireStream 
1000xH1 mm (breedte x hoogte) is, met een brandwerend 
pakket van 44 mm dik. 
- H1 voor FireStream Top is 70 mm 
- H1 voor FireStream Acou is 75 mm 
- H1 voor FireStream Sus is 115 mm

 ◆ Sparingen breder dan 1000 mm gecompartimenteerd zijn.

De constructie is ten minste 30 minuten brandwerend indien:

BUVA BrAndwerend Ventileren 4

De FireStream is een 30 minuten brandwerende zelfregelende 
ventilatievoorziening geschikt voor verdekte plaatsing  
(achter het buitenspouwblad) op het kozijn.

De brandwerende eigenschappen van de FireStream zijn 
getoetst en beoordeeld door Warrington Fire en Effectis.  
Om de brandwerende eigenschappen te kunnen garanderen 
is het van belang de detaillering, zoals deze in deze  
documentatie zijn opgenomen, over te nemen.
De FireStream is voorzien van een zelfregelende klep en is 
dan ook toepasbaar in combinatie met het BUVA Vital Air 
System en levert een EPC-reductie tot 0,22 op.  

De FireStream is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: 
de FireStream Top, Acou en verschillende versies Sus (Pluta, 
Luna, Marsa, Terra en Suna). 

Afhankelijk van de benodigde doorlaat en geluidsreductie, is 
er voor elke situatie een geschikte oplossing. De gegevens van 
de verschillende typen zijn op pagina’s 8 t/m 11 terug te vinden.
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Standaard
De standaard versie wordt als één  
pakket geleverd. Deze is in een  
sparing te schuiven en kan dus een-
voudig verwerkt worden. Minimale 
V-maat van deze roosters is 100 mm. 
De geluidwaarden van met name 
de FireStream Sus zijn vanwege de 
aanpassing in detail lager dan de 
standaard producten. Dit scheelt 
afhankelijk van de exacte detaillering 
waar het rooster in geplaatst wordt 
ca. 3,5dB(A) ten opzichte van de stan-
daard, niet brandwerende SusStreams.

BUva Brandwerend ventileren

FireStream Sus L
Om identieke geluidwaarden als 
de standaard suskasten te kunnen 
garanderen is de FireStream Sus L 
ontwikkeld. De FireStream Sus L wordt 
net als de FireStream Sus als één pak-
ket aangeleverd, en kan eenvoudig in 
de sparing gemonteerd worden. Wel 
heeft de FireStream Sus L een diepere 
inbouwmaat (of V-maat). Deze is mini-
maal 164 mm.

FireStream TOP

FireStream Acou

FireStream Sus

FireStream Sus L



De FireSlide GL is een 30 minuten brandwerend rooster voor plaatsing op glas.  
De FireSlide GL is leverbaar als Fireslide GL13 met een capaciteit  
van 13,1 dm3/sec per strekkende meter.

De FireSlide GL is voorzien van boven- en zijflenzen van 25 mm en aan de onder-
zijde van een glasgoot. De FireStream GL wordt standaard geleverd met glasgoot 
44 mm conform het Warrington Fire Beproevingsrapport nr 14097A. Het is mogelijk 
de FireSlide met glasgoot 40-48 en 52 mm te leveren, maar hiervan is de brand-
werendheid niet getest. Het standaard verschil tussen glaspakket en inwendige 
maat is 8 mm.
 
De FireSlide GL is in buitensituaties toe te passen. Wel is het van belang dat de 
FireSlide GL tot aan de plaatsing droog opgeslagen wordt.

De FireSlide GL is standaard voorzien van insectenwering en is in elke RAL kleur 
leverbaar. De FireStream GL is niet zelfregelend. 

De constructie is ten minste 30 minuten brandwerend indien:
 ◆ De FireSlide GL wordt geplaatst in een hardhouten kozijn (volumieke massa  

550 kg/m3) met houtzwaarte 67x114, sponningen van 25 mm. 
 ◆ Glaslatten van 30x25 mm van hardhout (volumieke massa 550 kg/m3) toegepast 

worden.
 ◆ Pyrobelite 12 brandwerend isolatieglas, opbouw 12-15-9 mm toegepast wordt
 ◆ Tremco Illbruck Pyrosil beglazingsband op aansluiting rooster kozijn (20x3 mm),  

glas rooster (20x3 mm) en glas kozijn (20x4 mm) toegepast wordt.

FireSlide GL

FireSlide GL13

Capaciteit dm3/sec 13,1

Hoogte ventilatiedeel mm 100

Glasaftrek mm 132

Glasgoot (inwendige maat) mm 40-44-48

Maximale inbouwlengte mm 1050

Luchtdichtheid conform NEN EN 
12207

- Klasse 2

Waterdichtheid conform NEN 
12208

- Klasse 7A

Regelbaarheid conform NEN 1087 - Traploos regelbaar

Thermische isolatie - Ja

Insectenwerend - Ja

Kleuren - Alle RAL

Zelfregelend - Nee
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De FireSlide K is een 30 minuten brandwerend rooster voor 
plaatsing in een kalf. De FireSlide K is zowel in hoogte als in 
breedte op maat leverbaar.
De maximale hoogte is 150 mm. De maximale breedte van de 
sparing is 2600 mm.
De maximale doorlaat is 25 dm3/sec per strekkende meter.

De FireSlide K bestaat uit een brandwerend element en
een binnen- en buitenrooster. Indien de sparing bekleed 
wordt met Promatect is een brandwering tot 60 minuten
te realiseren.

De brandwerendheid van de FireSlide K is aangetoond in 
combinatie met een hardhouten kozijn en brandwerend glas. 
De FireSlide K is in buitensituaties toe te passen. Wel is het 
van belang dat de FireSlide K tot aan de plaatsing droog 
opgeslagen wordt.

De FireSlide K is standaard voorzien van insectenwering en is
in elke RAL kleur leverbaar. 

De constructie is ten minste 30 minuten brandwerend 
indien:

 ◆ De FireSlide K wordt geplaatst in een sparing van hardhout 
(volumieke massa 550 kg/m3) met houtzwaarte 67x114. 

 ◆ Het rooster vastgezet wordt met brandwerende kit.

De constructie is ten minste 60 minuten brandwerend 
indien:

 ◆ De FireSlide K wordt geplaatst in een sparing van hardhout 
(volumieke massa 550 kg/m3) met houtzwaarte 67x114. 

 ◆ Het rooster vastgezet wordt met bandwerende kit.
 ◆ De sparing bekleed wordt met Promatect 8 mm 

brandwerend materiaal.

FireSlide GL FireSlide K

FireSlide K

Capaciteit dm3/sec Tot 25

Hoogte ventilatiedeel mm Afhankelijk van 
sparing

Sparinghoogte mm Tot 150 

Maximale inbouwlengte mm 1050

Luchtdichtheid conform 
NEN EN 12207

- Klasse 2 

Waterdichtheid conform 
NEN 12208

- Klasse 7A

Regelbaarheid conform 
NEN 1087

- Traploos regelbaar

Thermische isolatie - Ja

Insectenwerend - Ja

Kleuren - Alle RAL

Zelfregelend - Nee
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De FireStream Top is een 30 minuten brandwerende zelfrege-
lende ventilatievoorziening geschikt voor verdekte plaatsing 
op het kozijn. De FireStream Top is in een sparing te plaatsen. 
Hiervoor dient de sparing haaks recht en maatvast te zijn.

De maximaal toepasbare lengte is 1000 mm. Bij grotere  
sparingen dient deze gecompartimenteerd te worden.

De minimale V-maat (inbouwdiepte) van het rooster is 100 mm.

De constructie is ten minste 30 minuten brandwerend indien:
 ◆ De FireStream Top is geplaatst conform de detailleringen 

zoals deze in deze documentatie staan of via de website 
zijn terug te vinden.

 ◆ De FireStream Top is opgenomen in een houten omkadering, 
die voorzien is van een beplating van Promatect-100.

 ◆ De sparing waarin de FireStream Top is opgenomen haaks 
en recht is.

 ◆ De boven- en onderregel van de sparing waarin de 
FireStream Top wordt opgenomen in één lijn liggen.

 ◆ Ter plaatse van de omranding van de FireStream Top bij 
verhitting opschuimend materiaal is aangebracht, type 
Technofire 2000, 1,3 mm dikte.

 ◆ De afmetingen van de FireStream Top maximaal  
1000x70 mm (breedte x hoogte) zijn, met een brand-
werend pakket van 44 mm dik. Bij sparingen breder dan 
1000 mm, dient deze gecompartimenteerd te worden.

De meest recente versies van de verwerkingsvoorschriften, 
samenvattingen van onderzoek, detailleringen en bestel-
formulieren zijn via www.buva.nl te downloaden.

FireStream Top

FireStream V Top 11 FireStream V Top 17

Capaciteit dm3/sec 11 17

Sparinghoogte mm 70 70 

Minimale inbouwdiepte mm 100 100

Maximale inbouwlengte mm 1050 1050

Luchtdichtheid conform  
NEN 2778

- Tot gebouwhoogte 150, 
windgebied 3

Tot gebouwhoogte 150, 
windgebied 3

Waterdichtheid conform  
NEN 2778

Pa 650 650

Regelbaarheid conform NEN 1087 - Ja Ja

Thermische isolatie - Ja Ja

Insectenwerend - Ja Ja

Kleuren - Alle RAL Alle RAL

Zelfregelend - Ja Ja
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De FireStream Acou is een 30 minuten brandwerende zelf-
regelende ventilatievoorziening geschikt voor verdekte 
plaatsing op het kozijn.

De FireStream Acou is in een sparing te plaatsen. Hiervoor 
dient de sparing haaks recht en maatvast te zijn.

De maximaal toepasbare lengte is 1000 mm. Bij grotere  
sparingen dient deze gecompartimenteerd te worden.

De minimale V-maat (inbouwdiepte) is 100 mm.

De constructie is ten minste 30 minuten brandwerend 
indien:

 ◆ De FireStream Acou is geplaatst conform de detailleringen 
zoals deze in deze documentatie staan.

 ◆ De FireStream Acou is opgenomen in een houten omkade- 
ring, die voorzien is van een beplating van Promatect-100.

 ◆ Ter plaatse van de omranding van de FireStream Acou bij 
verhitting opschuimend materiaal is aangebracht, type 
Technofire 2000, 1,3 mm dikte.

 ◆ De afmetingen van de FireStream Acou maximaal  
1000x75 mm (breedte x hoogte) zijn, met een brand-
werend pakket van 44 mm dik. Bij sparingen breder dan 
1000 mm, dient deze gecompartimenteerd te worden.

De meest recente versies van de verwerkingsvoorschriften, 
samenvattingen van onderzoek, detailleringen en bestel-
formulieren zijn via www.buva.nl te downloaden.

FireStream Top FireStream Acou

FireStream V Acou 12 FireStream V Acou 16 FireStream V Acou 21

Capaciteit dm3/sec 12 16 21

Sparinghoogte mm 75 75 75 

Inbouwdiepte mm 100 100 100

Maximale inbouwlengte mm 1050 1050 1050

Luchtdichtheid conform  
NEN 2778

- Tot gebouwhoogte 
150, windgebied 3

Tot gebouwhoogte 
150, windgebied 3

Tot gebouwhoogte 
150, windgebied 3

Waterdichtheid conform  
NEN 2778

Pa 650 650 650

Regelbaarheid conform NEN 1087 - Ja Ja Ja

Thermische isolatie - Ja Ja Ja

Insectenwerend - Ja Ja Ja

Kleuren - Alle RAL Alle RAL Alle RAL

Zelfregelend - Ja Ja Ja
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FireStream Sus 

FireStream 
Pluta

FireStream 
Luna

FireStream 
Marsa

FireStream
Terra

FireStream
Suna

Capaciteit dm3/sec 24 13/22/23/25 13/19/24/25 12/19/23/24 11/16/23/24

Geluid Dnea dB(A) 28 37/34/33/31 38/35/36/31 40/39/34/32 43/40/37/35

Geluid Rqa dB(A) 2 9/8/7/5 10/8/10/5 11/11/8/6 13/12/10/9

Sparinghoogte mm 115 115 115 115 115

Maximale inbouwlengte mm 1050 1050 1050 1050 1050

Luchtdichtheid  
conform NEN 2778

- Tot gebouwhoogte 
150, windgebied 3

Tot gebouwhoogte 
150, windgebied 3

Tot gebouwhoogte 
150, windgebied 3

Tot gebouwhoogte 
150, windgebied 3

Waterdichtheid  
conform NEN 2778

Pa 650 650 650 650 650

Regelbaarheid  
conform NEN 1087

- Ja Ja Ja Ja Ja

Thermische isolatie - Ja Ja Ja Ja Ja

Insectenwerend - Ja Ja Ja Ja Ja

Kleuren - Alle RAL Alle RAL Alle RAL Alle RAL Alle RAL

Zelfregelend - Ja Ja Ja Ja Ja
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De FireStream Sus is een 30 minuten brandwerende zelf-
regelende ventilatievoorziening geschikt voor verdekte 
plaatsing op het kozijn. De FireStream Sus is in 17 uitvoe-
ringen verkrijgbaar: FireStream Luna, Marsa, Terra en de 
FireStream Suna zijn verkrijgbaar in 4 doorlaten. Verder 
is ook de FireStream Pluta in één doorlaat leverbaar. De 
FireStream Sus is in een sparing te plaatsen. Hiervoor dient 
de sparing haaks recht en maatvast te zijn. De geluidwaarden 
van deze versie zijn vanwege de aanpassing in detail lager 
dan de standaard producten. Dit scheelt afhankelijk van de 
exacte detaillering waar het rooster in geplaatst wordt ca. 
3,5 dB(A) ten opzichte van de standaard, niet brandwerende 
roosters.
De maximaal toepasbare lengte is 1000 mm. Bij grotere  
sparingen dient deze gecompartimenteerd te worden.  
De minimale V-maat (inbouwdiepte) is 100 mm.

De constructie is ten minste 30 minuten brandwerend indien:
 ◆ De FireStream Sus is geplaatst conform de detailleringen 

zoals deze in deze documentatie staan.
 ◆ De FireStream Sus is opgenomen in een houten 

omkadering, die voorzien is van een beplating van 
Promatect-100.

 ◆ Ter plaatse van de omranding van de FireStream Sus bij 
verhitting opschuimend materiaal is aangebracht, type 
Technofire 2000, 1,3 mm dikte.

 ◆ De afmetingen van de FireStream Sus maximaal  
1000x115 mm (breedte x hoogte) zijn, met een brand-
werend pakket van 44 mm dik. Bij sparingen breder dan 
1000 mm, dient deze gecompartimenteerd te worden.

De meest recente versies van de verwerkingsvoorschriften, 
samenvattingen van onderzoek, detailleringen en bestel-
formulieren zijn via www.buva.nl te downloaden.
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De FireStream Sus L is een 30 minuten brandwerende zelf-
regelende ventilatievoorziening geschikt voor verdekte 
plaatsing op het kozijn.  De FireStream heeft een minimale 
V-maat (inbouwdiepte) van 164 mm en is als één pakket in 
een sparing te plaatsen. Hiervoor dient de sparing haaks en 
recht en maatvast te zijn. De FireStream is in 17 uitvoeringen 
verkrijgbaar.   

De constructie is ten minste 30 minuten brandwerend 
indien:

 ◆ De FireStream Sus L is geplaatst conform de detailleringen 
zoals deze in deze documentatie staan.

 ◆ De FireStream Sus L is opgenomen in een houten omkade-
ring, die voorzien is van een beplating van Promatect-100

 ◆ Ter plaatse van de omranding van de FireStream Sus L  
bij verhitting opschuimend materiaal is aangebracht,  
type Technofire 2000, 1,3 mm dikte.

 ◆ De afmetingen van de FireStream Sus L maximaal 
1000x115 mm (breedte x hoogte) zijn, met een brandwe-
rend pakket van 44 mm dik.

 ◆ Bij sparingen breder dan 1000 mm, dient deze gecompar-
timenteerd te worden.

De meest recente versies van de verwerkingsvoorschriften, 
samenvattingen van onderzoek, detailleringen en bestel-
formulieren zijn via www.buva.nl te downloaden.

FireStream Sus FireStream Sus L

FireStream
Pluta L

FireStream
Luna L

FireStream
Marsa L

FireStream
Terra L

FireStream
Suna L

Capaciteit dm3/sec 24 13/22/23/25 13/19/24/25 12/19/23/24 11/16/23/24

Geluid Dnea dB(A) 31 41/38/37/34 42/39/39/34 44/42/38/36 46/44/40/38

Geluid Rqa dB(A) 5 12/11/10/8 13/12/13/8 14/15/12/10 16/16/14/12

Sparinghoogte mm 115 115 115 115 115

Maximale inbouwlengte mm 1050 1050 1050 1050 1050

Luchtdichtheid 
conform NEN 2778

- Tot gebouw-
hoogte 150, 
windgebied 3

Tot gebouw-
hoogte 150, 
windgebied 3

Tot gebouw-
hoogte 150, 
windgebied 3

Tot gebouw-
hoogte 150, 
windgebied 3

Tot gebouw-
hoogte 150, 
windgebied 3

Waterdichtheid
conform NEN 2778

Pa 650 650 650 650 650

Regelbaarheid conform 
NEN 1087

- Ja Ja Ja Ja Ja

Thermische isolatie - Ja Ja Ja Ja Ja

Insectenwerend - Ja Ja Ja Ja Ja

Kleuren - Alle RAL Alle RAL Alle RAL Alle RAL Alle RAL

Zelfregelend - Ja Ja Ja Ja Ja
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Brandwerende dubbele deuren
 ◆ Getest volgens nieuwe zware Europese norm NEN-EN 1634-1 
 ◆ Op basis van testrapport toepasbaar met BUVA meerpuntssluitingen, 

veiligheidsinsteeksloten en projectsloten 
 ◆ Afmetingen deuren 2600x1150x54 mm (30 min) en 2600x1150x60 mm (60 min)
 ◆ 30 (enkele en dubbele deuren) en 60 (enkele deuren) minuten brandwerend 
 ◆ De BUVA balkespagnoletten serie 8000 in combinatie met meerpuntssluitingen 

serie 6000/7000, Ergo-Motion en hoofdinsteeksloten zijn toepasbaar in  
30 minuten dubbele brandwerende buitendeuren. 

Door de toepassing van inbraakwerende BUVA balkespagnoletten en meerpunts-
sluitingen zijn gevelelementen met dubbele deuren zowel 30 minuten brandwerend  
(NEN-EN 1634-1) als inbraakwerend (NEN 5096 weerstandsklasse 2) uit te voeren.

Binnen de geteste configuraties zijn vele opties mogelijk waaronder:
 ◆ Glasopeningen
 ◆ Deurspionnen
 ◆ Valdorpels
 ◆ Kabeldoorgangen en kabeloverbrengingen BM-1188 
 ◆ BUVA-ISOSTONE onderdorpels van glasvezel versterkt kunststof

Recente testen hebben aangetoond dat voorzieningen in het kozijn niet nodig zijn. 
Zowel de 30 als 60 minuten brandwerende configuraties zijn getest met kozijnhout 
van 67 x 114 mm met een sponning van 17 mm. 

Opbouw testopstelling

BUVABUVA  Brandwerend ventilerenBrandwerend ventileren

Behalve brandwerende ventilatiepro-
ducten heeft BUVA ook brandwerende 
deuren in haar pakket. Voor meer 
informatie kunt u de documentatie 
'Bewezen brandwerend' downloaden  
via www.buva.nl.
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Brandwerende dubbele deuren
Specificaties 
30 minuten brandwerende gevelelementen: 
Dubbele deuren voorzien van BUVA balkespagnolet serie 
8000 en standaard BUVA hang- en sluitwerk (slotkasten
niet voorzien van bij brand opschuimend materiaal) 

Maximale afmeting hoofdslotkast: 207x88x18 mm 
Deurdikte 54 mm / maximale afmeting 2600 x 1150 mm 
Inbraakwerend, weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 
Kozijnhout: Meranti/Sapeli 

60 minuten brandwerende gevelelementen: 
Enkele deuren voorzien van standaard BUVA hang- en  
sluitwerk (slotkasten voorzien van Flextrem 100  
opschuimend materiaal met een dikte van 0,8 mm) 

Maximale afmeting hoofdslotkast: 207x88x18 
Deurdikte 60 mm / maximale afmeting 2600 x 1150 mm 
Inbraakwerend, weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 
Kozijnhout: Sapupira 

Binnenzijde testoven

BUVA beslag serie 3500

Controle deurspion op branddoorslag

BUVA-ISOSTONE onderdorpel

BUVABUVA  Brandwerend ventilerenBrandwerend ventileren
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Gentle

Ventileren door een hellend dakVital Air System
BUVA heeft als leverancier van ventilatieconcepten 
een aantal verschillende varianten Vital Air 
System geïntroduceerd. Deze verschillende  
varianten Vital Air System zijn altijd energiezuinig, 
gebruiksvriendelijk en makkelijk verwerkbaar. 
Het Vital Air System is verkrijgbaar in de 
volgende uitvoeringen:

 ◆ Vital Air System (VAS)  
met een EPC-reductie tot 0,17

 ◆ Vital Air System II (VAS II)  
met een EPC-reductie tot 0,22

 ◆ Vital Air SystemH2O (VASH2O)  
met een EPC-reductie tot 0,37

Een Vital Air System bestaat altijd uit:
 ◆ Natuurlijke toevoer met zelfregelende  

ventilatieroosters uit de Stream-serie
 ◆ Mechanische afvoer met een woonhuis- 

ventilator uit de BoxStream-serie
 ◆ Luchtdicht bouwen, met BUVA nastelbaar 

hang- en sluitwerk met éénzijdig 6mm  
afgeschuinde haakschoten

Als onderdeel van het BUVA Vital Air System 
biedt BUVA een compleet programma zelfrege-
lende ventilatieroosters voor alle situaties. Alle 
BUVA roosters uit de Stream serie zijn standaard 
zelfregelend. Hierdoor komt, onafhankelijk van 
de winddruk, altijd de juiste hoeveelheid lucht 
de woning in en wordt een comfortabele toevoer 
van ventilatielucht gewaarborgd. Dit voorkomt 
tocht in de verblijfsruimte en bespaart energie. 
Het complete aanbod biedt voor elke situatie  
een passende oplossing.

 ◆ TopStream, het ventilatierooster voor 
onzichtbare ventilatie.

 ◆ SusStream, het ventilatierooster voor geluiddempende  
en indien gewenst onzichtbare ventilatie.

 ◆ FitStream, één type ventilatierooster met vier verschillende 
doorlaten.

 ◆ SunStream, ventilatie én screenzonwering in één.
 ◆ AcouStream, licht geluiddempend Susrooster.
 ◆ SusStream HD, ventilatierooster in een hellend dak.
 ◆ SlideStream (EC-12ZR), ventilatierooster voor in een schuifpui.
 ◆ GentleStream, ventileren achter de radiator.
 ◆ FireSlide, brandwerend ventilatierooster voor plaatsing 

direct op glas.
 ◆ FireStream, zelfregelend brandwerend rooster.

BUVABUVA  Brandwerend ventilerenBrandwerend ventileren
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ePC-redUCtie

tot 0,37
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Hang- en sluitwerk uit de BUVA PreSets
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