Ontdek alles over de BUVA
IsoStone onderdorpel voor
kunststof kozijnen

BUVA IsoStone onderdorpel
• Geschikt voor alle profielcombinaties
• Laag gewicht
• Ijzersterk en breukvast
• Minimale krimp/uitzetting
• Zeer hoge isolatiewaarde
• Op maat geproduceerd
• Korte levertijden
• Hoogwaardige oppervlakte afwerking

BUVA IsoStone®
onderdorpel
Sterke, isolerende onderdorpels van lichtgewicht
glasvezelfversterkt composiet voor kunststof
gevelelementen.
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Een perfect passende
onderdorpel voor alle
profielcombinaties
Kozijnen zijn in Nederland een blikvanger bij ieder pand.
Of het nu gaat om een traditionele jaren ’30 uitstraling of
moderne architectuur. De kunststof kozijnindustrie is in
staat om dit beeld perfect uit te voeren met de moderne
en esthetische profielseries die speciaal voor Nederland
zijn ontwikkeld. Als partner van systeemhuizen en
raamfabrikanten werken wij continu aan hoogwaardige
dorpeloplossingen onder kunststof kozijnen. Daarom
hebben wij de serie IsoStone® dorpels voor kunststof
gevelelementen uitgebreid met een groot aantal nieuwe
modellen. Hiermee heeft BUVA voor alle profielcombinaties
een perfect passende onderdorpel!
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PS0500, PS0530, PS0555

BUVA-ISOSTONE® onderdorpel
PS0500 doorsnede

Deze dorpels zijn ontwikkeld voor
naar binnen draaiende deuren en zijn leverbaar in twee hoogtes,
twee breedtes en twee kleuren.
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BUVA-ISOSTONE® onderdorpel
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Kenmerken
• Kleuren: zwart (effen) of grijs (effen)
• Antislip oppervlakte structuur
• Dambreedte van 50 mm voor optimale afwatering
• Gepatenteerde afwateringskamer in de dam van de dorpel
• Kan hierdoor worden uitgevoerd met een versprongen 			
afwatering
• Compleet programma van PE-neuten, welke de 				
profielgeometrie volgen
• Naar keuze met inkeping in de dorpel gelijk aan aanslag van
kozijnprofiel
• Bij zijlichten oplossingen voor T-profielen of gekoppelde stijlen
• Naar keuze bevestiging in schroefkanalen of in vulblokken 		
(afhankelijk van het systeemhuis)
• Extra ondersteuning van zijlichten door middel van EPDM 		
vulstrips
• Optioneel bij de PS0530 en PS0555: aanslagprofiel of 			
loodprofiel voor het monteren van een loodslabbe aan de 		
dorpel
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PS0655, PS0680, PS0605, PS0630
Deze dorpels zijn ontwikkeld voor
naar buiten draaiende deuren en zijn leverbaar in twee hoogtes,
twee breedtes en twee kleuren.

BUVA-ISOSTONE® onderdorpel
PS0605 doorsnede
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BUVA-ISOSTONE® onderdorpel
PS0680 doorsnede
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Kenmerken
• Kleuren: zwart (effen) of grijs (effen)
• Antislip oppervlakte structuur
• Dambreedte van 87 of 94 mm voor optimale positie ten 		
behoeve van de aanslag van de deur
• Deze is naar wens aan te passen met een breed pakket aan
AMstrips
• Compleet programma van PE-neuten, welke de 				
profielgeometrie volgen
• Naar keuze met of zonder inkeping in de dorpel gelijk aan 		
aanslag van kozijnprofiel
• Bij zijlichten oplossingen voor wisselprofielen, inzetkaders 		
of gekoppelde stijlen
• Naar keuze bevestiging in schroefkanalen of in vulblokken
• Standaard ondersteuning van zijlichten op de brede dam of 		
door middel van additionele AM-strip
• Optioneel bij de PS0655 en PS0680: Aanslagprofiel ten 		
behoeve een rondgaande aanslagdichting welke tevens het
stelkozijn of metselwerk afdekt.

BUVA-ISOSTONE® onderdorpel
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PS7055 en PS8255

BUVA-ISOSTONE® onderdorpel
PS7055 doorsnede
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Kenmerken
• Kleuren: zwart (effen) of grijs (effen)
• Antislip oppervlakte structuur
• Toepasbaar voor zowel naar binnen als naar buiten 			
draaiende deuren
• Dorpel voorzien van inkepingen overeenkomstig aanslag 		
kozijnprofiel
• Gepatenteerde afwateringskamer in de dam van de dorpel
• Wordt geopend bij naar binnen draaiende deuren
• Geen neuten benodigd omdat het profiel geheel op de dam 		
geplaatst wordt
• Naar keuze met of zonder aanslag in de stijlen leverbaar
• Bij zijlichten oplossingen voor Z-wisselprofielen, inzetkaders
of gekoppelde stijlen
• Bevestiging in standaard vulblokken
• Optioneel bij de PS8255: Aanslagprofiel ten behoeve een 		
rondgaande aanslagdichting welke tevens het stelkozijn of 		
metselwerk afdekt.
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De basisdorpel voor de vlakke kozijnsystemen
ten behoeve van naar binnen én naar buiten draaiende deuren
zijn leverbaar in twee hoogtes, twee breedtes en twee kleuren.
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Meer informatie
over de IsoStone
onderdorpel?
Bent u op zoek naar technische informatie over de IsoStone
onderdorpel? Raadpleeg de technische brochure.
U kunt hierin alle technische specificaties vinden.
Wilt u meer weten over de installatie van de IsoStone
onderdorpel? Download de gebruikershandleiding.
Hierin staat stap voor stap uitgelegd hoe u de IsoStone
onderdorpel installeert.
Op buva.nl vindt u altijd de meest recente versie van de
documentatie.
Recycling:
Het composiet materiaal van de IsoStone onderdorpels is als bouw- en
sloopafval geschikt bevonden voor hergebruik volgens de Europese
Richtlijn 2008/98/EC en draagt daarmee op duurzame wijze bij tot
vermindering van het gebruik van nieuwe grondstoffen.
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Binnen BUVA BlueLab nemen wij onze partners
mee in de ontwikkeling van de markt en de wereld.
Er kunnen seminars bijgewoond wonen,
producttrainingen gevolgd worden of krijg
toegangskaarten tot verschillende bouwbeurzen.
Door het leveren van complete modulaire
systemen ontzorgen we onze partners en bieden
we toegevoegde waarde in de vorm van advies,
begeleiding, training, garanties en service.

BUVA denkt met ons mee
en streeft naar partnership.
2018 | MARK NEDERLOF
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Ontdek alles over de BUVA homecare systemen
Duurzaam geproduceerde warmte

Inclusief

•	BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp

•	10 jaar product- en prestatiegarantie

•	BUVA EcoClimate hybride warmtepomp

•	24/7 storingsdienst

•	BUVA EcoHeat cv-ketel

•	Onderhoudsabonnement

Gezonde binnenlucht
•	BUVA EcoStream warmteterugwinunit
•	BUVA Q-Stream ventilatiebox
•	BUVA SmartValve ventilatieklep
•	BUVA Stream ventilatieroosters
Veilig afgesloten ramen en deuren
•	BUVA PreSet hang- en sluitwerk
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