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- Fraaie vormgeving 
- Voor uitzetramen en valramen
- Voor nieuwbouw, 

renovatie en utiliteitsbouw
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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
04192.05.02.5M 

BBUUVVAABBUUVVAA

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 kenniscentrum 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 en dienstverlening 

en onze themabijeenkomsten over ventilatie,

akoestiek, Politie Keurmerk Veilig Wonen,

Woonkeur en EPC-reductie.

bovenraamsluitingen
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BUVA Bupin en Stavin voor valramen:

· Fraaie vormgeving

· Bediening naar keuze: 

- traploos regelbaar met slingerstang (BUPIN)

- open of dicht met handgreep (STAVIN)

· Geschikt voor Woonkeur, bij voorkeur met 

slingerstangbediening (BUPIN)

· Probleemloze montage

De bovenraamsluitingen met slingerstang (BUPEX of BUPIN)

zijn traploos regelbaar. Daardoor mag deze uitvoering

gebruikt worden als ventilatievoorziening, mits de plaat-

singshoogte van het raam groter is dan 1800 mm vanaf de

vloer. De luchtdoorlaat is in dat geval 21 dm3 per seconde 

per meter raambreedte (NEN1087).

Meer informatie?
Vraag de technische brochure met alle gegevens en 

toepassingsmogelijkheden aan. Vraag ook onze brochure

Elektrische raamopeners aan. Bel BUVA 0180 - 69 75 00.

BBUUVVAA BBUUVVAA

Bupex
Slingerstang
Bupex/Bupin Handgreep Stavex/Stavin

voor uitzetramen

Anti-inbraak-nok 988

BUVA bovenraamsluitingen zijn dé oplossing

voor moeilijk bereikbare ramen. Van hardglas,

hout, kunststof en metaal voor zowel woning-

bouw als utiliteitsbouw. 

BUVA Bupex en Stavex voor uitzetramen:

· Fraaie vormgeving

· Bediening naar keuze: 

- traploos regelbaar met slingerstang (BUPEX)

- open of dicht met handgreep (STAVEX)

· In combinatie met anti-inbraak-nok 988 (1 of 2) inbraakwerend

voor Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw en Bestaande

Bouw. Voldoet ook aan het Bouwbesluit, NEN5096

· Geschikt voor Woonkeur, bij voorkeur met 

slingerstangbediening (BUPEX)

· Probleemloze montage

Bupin

Bupex

vvoooorr  vvaallrraammeenn
BBuuppiinn//SSttaavviinnBBuuppeexx//SSttaavveexx
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