
Geen omkijken, innovatief 
én betrouwbaar
Met meer dan 70 jaar ondernerschap is BUVA onmisbaar 
in het dagelijks leven van bewoners op het gebied van 
duurzaam geproduceerde warmte, gezonde binnenlucht 
en veilig afgesloten ramen en deuren.

Ontdek alles over de BUVA homecare systemen

Duurzaam geproduceerde warmte
• BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp
• BUVA EcoClimate hybride warmtepomp
• BUVA EcoHeat cv-ketel

Inclusief
• 10 jaar product- en prestatiegarantie
• 24/7 storingsdienst
• Onderhoudsabonnement 

Veilig afgesloten ramen en deuren
• BUVA PreSet hang- en sluitwerk

Gezonde binnenlucht
• BUVA EcoStream warmteterugwinunit
• BUVA Q-Stream ventilatiebox
• BUVA SmartValve ventilatieklep 
• BUVA Stream ventilatieroosters
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Een meerpuntssluiting of 
driepuntssluiting geeft u meer 
bescherming van buitenaf dan een 
regulier slot. Een meerpuntssluiting 
sluit op meerdere plekken in de deur en 
is nagenoeg onmogelijk om te forceren. 

Al vele jaren zijn de 
meerpuntssluitingen van BUVA de 
solide basis voor inbraakwerende 
deuren volgens NEN 5096. Dit 
geldt zowel voor weerstandsklasse 
2 (3 minuten weerstand) als 
weerstandsklasse 3 (5 minuten 
weerstand) in 54 mm dikke deuren. 
De meerpuntssluitingen zijn zover 
geoptimaliseerd dat deze zorgen voor 
probleemloos functionerende deuren. 
Dit geldt ook in reële praktijksituaties 
waar deuren kunnen 
kromtrekken, uithangen en door vocht 
of droogte gaan ‘werken’.
Bij een rechte en stabiele deur 
heeft een inbreker bijna geen 
mogelijkheden om met een 
schroevendraaier of breekijzer tussen 
de deur en het kozijn te komen. 

De BUVA meerpuntssluitingen 
gaan het kromtrekken van deuren 
tegen, waardoor alle functies en 
inbraakwerende eigenschappen van de 
deur voor jaren gewaarborgd blijven.

Atlas scharnieren V3 / Inside
De BUVA serie Atlas scharnieren zijn 
in basis onderhoudsarm. Bij extreme 
weersbelasting adviseren we om 
eenmaal per jaar de scharnierpennen 
uit te nemen en licht in te vetten met 
zuurvrije vaseline. 
De scharnierbledden regelmatig 
reinigen met een doek en een niet-
agressief schoonmaakmiddel en water.
 
BUVA meerpuntsluitingen en 
bijbehorende sluitkommen
De BUVA meerpuntsluitingen 
en sluitkommen zijn in basis 
onderhoudsarm. Voor sloten geplaatst 
in kustgebieden raden wij aan eenmaal 
per jaar de dag- en de nachtschoot  en 
de haakschoten licht in te vetten met 
zuurvrije vaseline. 

BUVA veiligheidscilinders 
Gebruik geen olie, grafiet of vet. Vuil en 
stof kleven hieraan vast. We adviseren 
om de cilinders in te spuiten met 
speciale cilinder- en slotspray.

BUVA aluminium veiligheidsbeslag 
Regelmatig reinigen met een doek 
en een niet-agressief vloeibaar 
schoonmaakmiddel en water. 
Gebruik geen schuurmiddelen of 
schuursponsjes, deze veroorzaken 
krassen.

BUVA Ergo-Duo contra sluiting 
dubbele deuren
Regelmatig reinigen met een doek 
en een vloeibaar niet-agressief 
schoonmaakmiddel en water. 
Gebruik geen schuurmiddelen of 
schuursponsjes, deze veroorzaken 
krassen. Regelmatig de sluitpunten 
in de onderdorpel schoonmaken. 
Ophoping van vuil kan de bediening 
van de sluiting beïnvloeden.

BUVA balk sluiting 8012/834 – 
8512/8534 voor dubbele deuren 
en ramen 
Regelmatig reinigen met een 
zeem en vloeibaar, niet-agressief 
schoonmaakmiddel en water. 
Gebruik geen schuurmiddelen of 
schuursponsjes, deze veroorzaken 
krassen. Regelmatig de sluitpunten 
in de onderdorpel schoonmaken. 
Ophoping van vuil kan de bediening 
van de sluiting beïnvloeden.

BUVA SolidSeal kader afdichting
De dichting kan, indien nodig, met 
huishoudelijk reinigingsmiddel 
schoongemaakt worden. Geen 
oplosmiddelen gebruiken! De dichting 
mag niet beschilderd worden!

BUVA activ-pilot Draaikiep 
raambeslag en bijbehorende 
sluitkommen
Voor ramen geplaatst in kustgebieden 
raden wij aan eenmaal per jaar  
de sluitnokken en inloop van de 
sluitplaten en de scharnierende delen 
licht in te vetten met zuurvrije vaseline.
BUVA raam meerpuntsluiting 

type 100 en stolpsluiting 400R en 
bijbehorende sluitkommen
Voor ramen geplaatst in kustgebieden 
raden wij aan eenmaal per jaar 
de sluitnokken en inloop van de 
sluitplaten en de scharnierende delen 
licht in te vetten met zuurvrije vaseline.

BUVA raamsluiting voor type DK en 
type 100  meerpuntsluitingen
Regelmatig reinigen met een doek 
en een vloeibaar niet-agressief 
schoonmaakmiddel en water. 
Gebruik geen schuurmiddelen of 
schuursponsjes, deze veroorzaken 
krassen.

BUVA IsoStone onderdorpel
Zowel de BUVA-IsoStone® 
onderdorpels als de neuten (stukje 
kunststof onder de kozijnstijlen) 
met een doek en een vloeibaar niet-
agressief schoonmaakmiddel en 
water. Gebruik geen schuurmiddelen 
of schuursponsjes, deze veroorzaken 
krassen. Wij adviseren u dit onderhoud 
2 tot 3 keer per jaar te doen. Verwijder 
nooit vervuiling met harde borstels of 
scherpe voorwerpen.

‘‘Ik kan weg met een gerust 
gevoel.’’
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