‘stolp’ veiligheid

BUVBALKESPAGNOLETTEN
ARVS - LINE
SERIE 8000

BUVA RATIONELE
BOUWPRODUKTEN B.V.

®

DIN 18054/EF 0 - EF 2
NEN 5096 klasse 2
Politiekeurmerk nieuwbouw
Bouwbesluit 1999/2003
Goedgekeurd door SHR/SKH

VOOR STOLPRAMEN EN STOLPDEUREN
DE MEEST INBRAAKWERENDE ESPAGNOLET

BUVA BALKESPAGNOLET TEN
voor stolpramen en stolpdeuren

BUVA introduceert met de nieuwste generatie
balkespagnoletten, Buvalux serie 8000,
de meest inbraakwerende uitvoering voor
stolpramen en stolpdeuren. Deze balkespagnoletten bieden maximale veiligheid, zeer
grote bedrijfszekerheid, hoge corrosiebescherming en hebben een bijzonder lange
levensduur. Veiligheid heeft bij het concept
voorop gestaan; de balkespagnolet is uitgerust
met massieve eindstukken, extra dikke massief
stalen pennen (Ø 14 mm) en sterke sluitplaten.
In combinatie met de ’halve’ Buvalux veiligheidscilinder

is de inbraakwering

optimaal. Bij nieuwbouwprojecten gebeurt
de montage bij voorkeur in de timmerfabriek.

Buvalux balkespagnoletten serie 8000 met unieke sluitplaten zijn speciaal ontworpen voor de Nederlandse KVT
detailleringen voor stolpramen en stolpdeuren. Deze zijn
geschikt voor naar binnen- en naar buiten draaiende
ramen en deuren.

Maximale kleurkeuze
Standaardkleuren:
• geanodiseerd aluminium F-1
• RAL 9010 wit
Tegen meerprijs:
• antraciet grijs
• satijn zwart
• donker goudkleurig
• donkergroen
De meeste RAL kleuren zijn tegen meerprijs leverbaar bij
een minimum aantal van 20 stuks.

BUVA BALKESPAGNOLETTEN SERIE 8000

Eisen Bouwbesluit 1999/2003, Politiekeurmerk
nieuwbouw
De Buvalux balkespagnoletten serie 8000 zijn door de SHR
getest en goedgekeurd voor
• stolpdeuren en
• stolpramen,
beide uitgevoerd in zowel loofhout
(o.a. meranti) als naaldhout (o.a. vuren).
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Serie 8000: de sterkste, de veiligste
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KVT detailleringen
Stolpdeuren
De balkespagnoletten serie 8000 zijn door de Stichting
Hout Research (SHR) getest en goedgekeurd in samenhang
met de BUVA deurespagnoletten serie 6000 op basis van
KVT detailleringen met deuren van 38 tot 54 mm dik. De
stolpnaald is aangepast aan de balkespagnolet. Van diverse
situaties met stolpdeuren zijn werktekeningen beschikbaar.
Stolpramen
Voor stolpramen zijn de Buvalux balkespagnoletten door
de SHR getest en goedgekeurd met ramen van 54 mm dik
volgens KVT details. Voor toepassingen op stolpramen zijn
werktekeningen beschikbaar.

SHR testrapporten stolpramen en -deuren
Het testen van de stolpramen werd door de SHR uitgevoerd
met de balkespagnolet serie 8000 op het passieve draairaam en een Buvalux raamespagnolet type 2920 in het

actieve draairaam. Het testen van de stolpdeuren werd door
de SHR uitgevoerd met de balkespagnolet serie 8000 in de
passieve deur en een Buvalux deurespagnolet serie 6000 in
de actieve deur.

De resultaten zijn vastgelegd in:
• Rapport 98.337-3 – Naar buiten draaiende stolpdeur.
• Rapport 98.337-4 – Naar binnen draaiende stolpdeur.
• Rapport 98.337-5 – Naar buiten draaiend stolpraam.
• Rapport 98.337-6 – Naar binnen draaiend stolpraam.
Deze rapporten zijn verwerkt in de SKH publicaties 98-08.

Toegepaste materialen bij de SHR testen:
Stolpdeuren
Naar buiten draaiend in naaldhout
Naar buiten draaiend in loofhout
Naar binnen draaiend in naaldhout
Naar binnen draaiend in loofhout
Scharnieren
Veiligheidsbeslag
Insteekcilinder

Actief deel
Deurespagnolet type 6420
Deurespagnolet type 6220
Deurespagnolet type 6420
Deurespagnolet type 6220

Passief deel
Balk type 8034
Balk type 8034
Balk type 8012
Balk type 8012

Penschoot Ø 14 mm, uiteinde Ø 7 mm,
met een standaard uitslag tot 35 mm
▼

8 stuks (2 x 4) Buvalux 31/2 x 31/2 serie 3535KL
met kogellagers; advies uitvoering nastelbaar
type 3400, 3500 of 3600 naar keuze
halve uitvoering serie 1002/2002/3002/4002

Stolpramen
Naar buiten draaiend
in naaldhout en in loofhout
Naar binnen draaiend
in naaldhout en in loofhout

Actief deel

Passief deel

Raamespagnolet type 2920 Balk type 8034
Raamespagnolet type 2920 Balk type 8012

Balkespagnolet 8012 en 8034 zijn vrijwel gelijk. Het verschil zit in de sluitplaten
en de hoogte van het cilindergat. Bij naar buiten draaiende ramen en deuren is
de hoogte aangepast aan de detaillering. Afwijkende uitvoeringen zijn leverbaar.

BUVA BALKESPAGNOLETTEN SERIE 8000
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BUVA BALKESPAGNOLET TEN
Leveringsprogramma
lengte
Voor naar binnen draaiende stolpdeuren
balkespagnolet type 8012:

Stolpdeuren

Seniorenuitvoering:

Voor naar buiten draaiende stolpdeuren
balkespagnolet type 8034:

Seniorenuitvoering:

Stolpramen

Voor naar binnen draaiende stolpramen
balkespagnolet type 8012:

Voor naar buiten draaiende stolpramen
balkespagnolet type 8034:

BUVA BALKESPAGNOLETTEN SERIE 8000

kleur

cilinderhoogte

bestelcode

2115 mm
2250 mm
2400 mm
2600 mm
2115 mm
2250 mm
2400 mm
2600 mm

F-1
F-1
F-1
F-1
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit

978 mm
978 mm
978 mm
978 mm
978 mm
978 mm
978 mm
978 mm

14.78.511V
14.78.512V
14.78.513V
14.78.514V
14.78.561V
14.78.562V
14.78.563V
14.78.564V

2115 mm
2250 mm
2400 mm
2115 mm
2250 mm
2400 mm

F-1
F-1
F-1
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit

1122 mm
1122 mm
1122 mm
1122 mm
1122 mm
1122 mm

14.78.600V
14.78.601V
14.78.602V
14.78.605V
14.78.606V
14.78.607V

2073 mm
2250 mm
2400 mm
2600 mm
2073 mm
2250 mm
2400 mm
2600 mm

F-1
F-1
F-1
F-1
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit

954 mm
954 mm
954 mm
954 mm
954 mm
954 mm
954 mm
954 mm

14.78.530V
14.78.531V
14.78.532V
14.78.533V
14.78.580V
14.78.581V
14.78.582V
14.78.583V

2073 mm
2250 mm
2400 mm
2073 mm
2250 mm
2400 mm

F-1
F-1
F-1
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit

1098 mm
1098 mm
1098 mm
1098 mm
1098 mm
1098 mm

14.78.610V
14.78.611V
14.78.612V
14.78.615V
14.78.616V
14.78.617V

800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

F-1
F-1
F-1
F-1
F-1
F-1
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit

330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm

14.78.500V
14.78.501V
14.78.502V
14.78.503V
14.78.504V
14.78.505V
14.78.550V
14.78.551V
14.78.552V
14.78.553V
14.78.554V
14.78.555V

800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

F-1
F-1
F-1
F-1
F-1
F-1
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit
RAL 9010 wit

314 mm
314 mm
314 mm
314 mm
314 mm
314 mm
314 mm
314 mm
314 mm
314 mm
314 mm
314 mm

14.78.520V
14.78.521V
14.78.522V
14.78.523V
14.78.524V
14.78.525V
14.78.570V
14.78.571V
14.78.572V
14.78.573V
14.78.574V
14.78.575V
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Werktekeningen
114/51 BU
102/51 BU
90/51 BU (NIET toepasbaar)

Bij elk SHR rapport behoren
inbouwtekeningen.
Deze zenden wij u graag toe.

102/67 BU (NIET toepasbaar)

Het voorbeeld hiernaast is een
onderdeel van de tekening van
montage op een naar buiten
draaiende stolpdeur.
De stolpdeur zal voldoen aan
het Politiekeurmerk nieuwbouw
en de eis ’Inbraakpreventie’ in het
Bouwbesluit 1999/2003 gebaseerd
op het SHR rapport nummer
98.337-3.

Hangnaad 4

Deur 38 mm

Hangnaad 3

Deur 38 mm

3

32 mm

114/67 BU
67 x 114 mm

000

35 mm

3

000

114/67 BU
67 x 114 mm

Een tochtprofiel in de dag
is mogelijk mits de sluitplaat
volgens bijgaande tekening wordt
ingelaten en de penuitslag wordt
aangepast.

102/67 BU (NIET toepasbaar)
90/51 BU (NIET toepasbaar)
102/51 BU
114/51 BU

114/51 BU

102/51 BU

90/51 BU (NIET toepasbaar)

102/67 BU (NIET toepasbaar)

Deur 38 mm

114/67 BU
67 x 114 mm

SLUITLIJN

b.v.
19 m m

Balkespagnolet 8034

90 x 67 mm

Espagnolet 6220/6320/6420/6620/7220

BUVA BALKESPAGNOLETTEN SERIE 8000
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BUVA BALKESPAGNOLET TEN
voor stolpramen en stolpdeuren

Nastelmogelijkheden

Inkorten

De sluitplaten (zie pagina 7) van de Buvalux balkespagnoletten zijn nastelbaar. Hierdoor is positionering
van beide penschoten optimaal te regelen.

Buvalux balkespagnoletten worden geleverd zoals u ze
hebben wilt. Wij kunnen ze exact op maat leveren.

Montagehandleiding
Bij elke levering wordt een duidelijke montagehandleiding
verpakt.

De maximale deurhoogte voor toepassing van Buvalux
balkespagnoletten is 2400 mm. De maximale hoogte
voor naar binnen draaiende ramen is 1550 mm en voor
naar buiten draaiende ramen 1800 mm.
Zie SKH publicatie 98-08.

Toe te passen cilinders

Hang- en sluitwerk

Standaard zijn de halve BUVA cilinders
toe te passen in alle SKG kwalificaties.

BUVA levert een keur aan nastelbaar hang- en sluitwerk.
Raadpleeg voor de toepassing van het juiste type de SKH
publicatie 98-08.

De cilinders worden achteraf gemonteerd
waarbij de afdekkap niet gedemonteerd
hoeft te worden. Zie montagehandleiding.

Garantie
Het functioneren van Buvalux balk-espagnoletten wordt
vijf jaar gegarandeerd volgens de garantievoorwaarden
van BUVA.

Opties cilinders
• Gelijksluitend met ’loop’deur
• Gelijksluitend met alle andere
buitendeuren van de woning
• Ingericht voor centraalsluiting
• Ingericht voor hoofdsleutel
• Ingericht voor Generaal hoofdsleutel
• Cilinder voorzien van seniorensleutel
(extra groot)

Wanneer de beschermkap van de BUVALUX balkespagnolet wordt verwijderd
is het degelijke en vrijwel storingvrije
mechaniek duidelijk zichtbaar.

BUVA BALKESPAGNOLETTEN SERIE 8000
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Nastelposities sluitplaat 430.
Naar buiten draaiend.

Maattekeningen

Nastelposities sluitplaat 430/210.
Naar binnen draaiend.

Ø 7/14

➠
buitenmaat

balkdikte

23,5

O P M A AT I N T E KO RT E N

44,5

38

25

L

▲

Sluitplaten

De sluitplaten zijn uitgevoerd
in geel gechromateerd staal.

➠

Balkespagnolet type 8012 is voorzien
van twee combi-sluitplaten 430/210.
Type 8034 heeft twee sluitplaten 430.

A

A = deurdikte
38/54 mm
▲

L = deurhoogte

Staalharde penschoot
met spitse zoeker
De zware stalen penschoten hebben een doorsnede van
14 mm. De standaardpenuitslag is aan de bovenkant
30 mm, aan de onderkant 35 mm. Voor soepel
functioneren zijn de schoten voorzien van spits
toelopende zoekers.

BUVA BALKESPAGNOLETTEN SERIE 8000
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Veiligheidsklasse Buvalux balkespagnoletten:
DIN V 18054

EF 0 - EF 2

N.E.N. 5096

Klasse 2*

Politiekeurmerk bestaande bouw

Standaard

Politiekeurmerk nieuwbouw

Standaard*

BUVA RATIONELE
BOUWPRODUKTEN B.V.

* In combinatie met gelijke weerstandklasse raam, deur,
raamkozijn en deurkozijn.

Nieuwe Buvalux balkespagnoletten zijn
zeer geschikt voor de bestaande bouw
Frezen in ramen of deuren in de bestaande bouw is lastig en duur.
2 à 3 sloten op één deur is niet bedieningsvriendelijk.
De Buvalux balkespagnolet zal in veel gevallen voor ramen en
deuren de beste oplossing zijn.

▲

Bij stolpramen het actieve draairaam voorzien van BUVA inbouwespagnolet type 2920 en op het passieve draairaam de balkespagnolet.

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.

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
05003.05.08.5M
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