
Binnendeurbeslag

Traditioneel deurbeslag 
met functionele schilden 
en design volle deurkrukken
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BUVALUX

EXTRA

Beslag voor de moderne woningbouw moet

passen. In prijs, kwaliteit en op iedere deur. 

BUVALUX deurkrukgarnituren passen in elk 

opzicht. De vormgeving spreekt iedereen aan 

en past bij elke bouwstijl. 

BUVALUX aluminium geanodiseerde deurkruk-

garnituren zijn in twee decoratieve tinten 

leverbaar, die passen in elk interieur: 

F1, naturel en F2, champagne.

Het grote voordeel van BUVALUX deurkrukgarnituren?  
De schilden worden met slechts twee kopervernikkelde 
patentbouten bevestigd. Dus zonder schroef in het midden, 
waardoor u bespaart op montage tijd en slecht functioneren 
van het slot door boorstof of metaalsplinters tot het  
verleden behoort.

BUVALUX deurkrukgarnituren zijn leverbaar in twee  
model-series met vier typen deurkrukken: 
BUVALUX EXTRA® en BUVALUX D’SIGN PLUS®.

BUVALUX EXTRA® rechthoekig beslag ‘verrijkt’ deuren 
zonder extra kosten of moeite. 

Uitgekiende vormgeving: het schild heeft - van de zijkant 
gezien - een lichte welving. Die welving geeft het schild 
extra stevigheid.

deurkruk type EXTRA

Deurkrukgarnituren voor uw binnendeur(en)

Alle deurkrukken zijn te combineren 
met elk schild en de krukrozet.

Zijaanzicht Extra schild:
de lichte welving geeft extra 
stevigheid.
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D’SIGN PLUS

BUVALUX D’SIGN PLUS® afgerond beslag geeft de deur 
vrijwel zonder extra kosten of moeite een eigentijdse
uitstraling. 

Fraaie vormgeving: de afgeronde hoogte van 185 mm geeft 
een goed aanzicht op de deur. De extra breedte van het 
schild, 45 mm, dekt bij renovatie de beschadigingen van
het oude beslag geheel af.

deurkruk type Holland
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Kruk Extra

Kruk ExtraKruk Blok

Kruk Extra lang

Kruk Extra

BUVALUX EXTRA®
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Kruk D'SIGN

Kruk D'SIGN Kruk D'SIGNKruk Holland

Kruk Holland

Kruk Extra

BUVALUX D’SIGN PLUS®
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110 mm De extra breedte 
van het D’SIGN PLUS 
schild (45 mm)  
dekt bij renovatie 
de beschadigingen 
van het oude beslag 
geheel af. 

Kruk Extra

N.B.:  
De bevestigingsgaten ten 
opzichte van het krukgat zijn 
bij beide schilden gelijk.

Kruk D’Sign

Kruk Holland
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De BUVALUX EXTRA® en D’SIGN PLUS® deur krukken worden door 

de gedeelde speciaal gefreesde spanstift in combinatie met de 

gehard stalen inbusbout spelingvrij gemonteerd. De schilden 

monteren met “dry-lock” patentbouten en deze werken zich 

door het gebruik niet los.
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Rozetten

Als optie voor een 
onderscheidende beslagstijl 
op uw binnendeuren.
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Vraag de gratis brochures aan.

Econom
isch design

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
10096.10.06.2,5M

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.

BUVA


