POLVO is met zijn TIFA-TEAM
dé gespecialiseerde
totaalleverancier voor alle
timmerfabrikanten

Dáárom TIFA-TEAM!
Onze sterke punten
voor u op een rij:
Zeer compleet en uitgebalanceerd assortiment 24 uur uit voorraad leverbaar.

Ontzorging van de verwerkers.

Hoge mate van vakkennis in hang-en sluitwerk, onderdorpels, profielen, folies, etc.
Ervaren in inrichten van magazijn, digitaal bestellen, voorraadbeheer
door middel van scanoplossingen, barcodes, etc.
Ondersteunt en denkt mee in proces inrichten software van o.a. Matrix,
GA-kozijn van Groeneveld, ATS & Delta Pi.
Eén vaste contactpersoon die graag met u meedenkt om zodoende
optimaal resultaat te behalen.

NIEUW BIJ POLVO TIFA-TEAM!
sluitlijst NX-3809

In één keer
te openen!

Voor dubbele deuren en ramen
Deze nieuwe sluitlijst is zo ontworpen dat er nog maar één smalle uitsparing
gefreesd hoeft te worden.
• Eenvoudig in te korten tot elke gewenste hoogte (geschikt van 2010 t/m 3500 mm)
• Montage is gemakkelijker én de verwerker wint daarmee ook nog eens veel tijd.
• De sluitlijst kan met één enkele handeling zowel in de onder- als bovendorpel
worden vergrendeld of geopend dankzij het bedieningsgemak van de hendel.
Deze is gemakkelijk vast te pakken en heeft een zeer soepele en lichte werking.
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Op drie sluitpunten nastelbaar
SKG*** gecertificeerd
Geschikt voor IBW2 en IBW3 toepassingen
Leverbaar voor deurhoogtes van 2010 t/m 3500 mm
Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
Aluminium met geanodiseerde afwerking (F1)
Geschikt voor verwerking in houten deuren
Uitstekend geschikt in combinatie met onze Noxxa cilinder- en krukbediende
meerpuntsvergrendelingen
De sluitlijst kan in combinatie met verschillende sluitplaten en sluitpotten
worden gemonteerd en past daardoor in iedere onderdorpel.

Gretsch Unitas is de meest complete leverancier in raamtechniek voor
binnendraaiende elementen. Alle oplossingen mogelijk, zoals ronde
ramen, getoogd, schuin etc. etc.

GU beslag, meer dan gewoon beslag
Met ons hefschuifbeslag, biedt GU een modulair systeem dat voldoet aan de hoogste wensen op het gebied
van comfort, veiligheid en functionaliteit. Het modulaire
systeem biedt tevens moderne upgrade-elementen
voor bestaande systemen.

Systeemoplossingen voor
individuele wensen
Volgens ons motto „Securing technology for you” wordt
verzekerd dat elk systeem een marktconforme en individuele oplossing biedt die tevens CE gecertifi ceerd is.
Als systeemaanbieder voor houten elementen is
Gretsch-Unitas in de positie om nieuwe wegen te
bewandelen als de markt dat verlangd.

GU-hefschuifbeslag

GU scf verdekt liggend taatsend draaikiepbeslag
GU-draaikiepbeslag

Dit beslag is met succes getest voor 130kg en kan met een kleine aanpassing naar 160kg
opgewaardeerd worden; in asmaat 9 en asmaat 13 verkrijgbaar zodat een betere
verdeling van het glas op het beslag gerealiseerd wordt. Door betere en efficiëntere
nastelbaarheid minder problemen op de bouw .

Polvo IsoStone onderdorpels

Slimme onderdorpel met vele voordelen, onder andere voor
energiezuinig bouwen.
Energieneutraal bouwen heeft
de toekomst.
In de komende jaren gaat Nederland steeds
energiezuiniger bouwen, tot (bijna)
energieneutraal in 2020.
Dat ligt vast in Europees en Nederlands
overheidsbeleid.

Polvo IsoStone onderdorpels voor houten
kozijnen zijn samengesteld uit glasvezelversterkt kunststof (GVK). Het profiel
bestaat voor het grootste deel uit glas en
heeft een gestructureerd oppervlak door
een zwarte UV-bestendige coating met
korund korrels.
De neuten zijn van polyethyleen. Belangrijke voordelen zijn het lage gewicht, de
enorme sterkte, breukvastheid en minimale uitzettingscoëfficiënt.

De standaard Polvo IsoStone onderdorpels hebben in basis al een gunstige
isolatiewaarde. Omdat de glasvezelversterkte onderdorpel holle kamers heeft,
functioneert de aanwezige lucht als eenperfecte isolator.

Het Polvo IsoStone onderdorpelprogramma voor houten kozijnen bestaat uit de volgende basisdorpels: drie voor naar binnendraaiende deuren, twee voor naar
buiten draaiende deuren en twee voor hefschuifpuien. Afhankelijk van het kozijndetail
wordt met een neut de verbinding tussen kozijnstijl en onderdorpel gemaakt.
De bevestigingsmiddelen worden meegeleverd.
Polvo IsoStone
Onderdorpel met
binnensponning

Polvo IsoStone onderdorpel
met buitensponning

Onderdorpel
met afdichtingsdoppen

Onderdorpel met neut

Cellenband PE 035
afdichtingsdoppen

Gemonteerde onderdorpel

Voordelen Polvo IsoStone:

Polvo IsoStone
onderdorpel
met binnensponning

Onderdorpel
met afdichtingsdoppen

Polyethyleen neut

Q-seal neutpakking

Neut met Q-seal pakking

Neut met Q-seal
pakking

Gemonteerde
onderdorpel

Onderdorpel met
neut

• Isolatiewaarde ligt veel hoger
onder de 2
• Leverbaar in blackstone
• Ook zelf samen te stellen uit
handels lengte
• Duurzame milieu vriendelijke
oplossing
Daarnaast blijft natuurlijk
• Zeer lage uitzettingscoefficient
(nog beter dan aluminium)
• Zeer slijtvast eventueel
overschilderbaar
• Eenvoudige montage
• Snelle stipte levering

DEVENTER Profielen ontwikkelt en produceert dichtingen voor
ramen en deuren, waarbij mens, milieu, innovatie en service centraal
staan. Keuzes voor menselijk kapitaal, grondstoffen en productietechnieken worden gemaakt vanuit de overtuiging dat deze toekomstbestendig zullen zijn. DEVENTER is, nu en in de toekomst, de
meest innovatieve en omgevingsbewuste ontwikkelaar van
dichtingen.

Kaderprofielen maken wij uit eigen voorraad op maat voor u

Op maat gemaakt
Ons Polvo Tifateam heeft alle mogelijke kaderdichtingen en muuraansluitingen voor u in het assortiment.
Deze kaderprofielen maken wij uit eigen voorraad op maat voor u en
worden binnen 2 werkbare dagen bij u op de timmerfabriek geleverd. Dit betreft maximaal 15 op maat gemaakte en gelaste kaders,
grotere aantallen doen wij graag in overleg.
Deventer kaderprofielen SPV 15 en
SPV 15 F (met folie) worden toegepast voor naar buiten draaiende
ramen en naar buiten- en binnen
draaiende deuren.
Deventer kaderprofielen SPV 12 en
SPV 12 F (met folie) worden toegepast voor alle draai-kiep ramen en
deuren.

Overige veel voorkomende kaderprofielen:
• Deventer kaderprofiel S 6699 en S 6699 F (met folie) t.b.v.
alle naar binnendeuren met een sponning van 15-17mm
• Deventer kaderprofiel t.b.v. getoogde ramen en deuren
• Deventer kaderprofiel t.b.v. voor schuine deuren en ramen
• Deventer kaderprofiel brandvertragend S 5767BS t.b.v.
naar binnen- en buiten draaiende deuren.
• Deventer kaderprofiel SP 103a t.b.v. extra afdichting om
bijvoorbeeld te voorzien in geluidsreductie.

Polvo Protect Tape
Optimale kozijnbescherming volgens Concept III
De Polvo Protect Tape is ontwikkeld om kozijnen, die volgens Concept III geleverd
worden, te beschermen tijdens de bouwfase.
De kleeflaag van de tape
tast de lak van het kozijn
niet aan. De tape is voorzien van een afscheurperforatie die bij
oplevering, samen met
de beschermfolie,
makkelijk te verwijderen is.

• eenvoudig verwerkbaar

• perfecte bescherming

• gemakkelijk verwijderbaar
zonder lakschade

Roto NT Royal
Rationeel, kwaliteit, comfort
Een innovatief beslag dat zich dagelijks meerdere malen bewijst.
Een beslag met een hoog bedieningscomfort en eventueel uit te
usten met vele opties t.b.v. domotica. Alle onderdelen uit het
modulair opgebouwde Roto NT-bouwdoossysteem zijn perfect op
elkaar afgestemd en nagenoeg willekeurig combineerbaar om
zo flexibel mogelijk aan verschillende klantenwensen tegemoet te
kunnen komen. Bovendien kunnen alle raamtypen met een
relatief klein spectrum aan onderdelen worden bediend.

Voordelen voor opdrachtgever, timmerfabriek
en gebruiker:

••
••
••
••
••
••
••

Standaard veiligheidsnok: Paddenstoelvormige nok, hoogte- en
aandruk verstelbaar
3D verstelling van het raam
Dichtklap beveiliging
Kiep begrenzer
90° begrenzing, hierdoor geen beschadiging van muren door openslaande ramen
Geen last van scharnieren bij aftimmeren of tegelwerk
RotoSil Nano beslag bescherming, optiek en bescherming met 10 jaar functionaliteitsgarantie

Securefold
TIFA-team
introduceert:
Securefold is een revolutionair vouwdeurbeslag
met ongekende mogelijkheden en geraffineerd
design. Het is ontworpen met het oog op het
volledig flexibel samenbrengen van de buitenomgeving met binnen. De gevelpui kan met
Securefold geheel of gedeeltelijk geopend worden.

Het meest complete vouwdeurbeslag
inclusief aluminiumonderdorpel
voor binnen- en buitenvouwende deuren
7 jaar
garantie

Zeer veel variaties in deuropstellingen
Eenvoudig te monteren
Zeer soepele werking
Uiterst hoge kwaliteit en duurzaamheid
Zeer hoge waarden wind- en waterdichtheid ,
650 pascal en voldoet als gevelelement aan
de norm voor passief wonen (die vereist is
vanaf 2020)
Voldoet aan politiekeurmerk veilig wonen PKVW
Montage mogelijk met infrees- of
opbouwscharnierset
Meerdere variaties in uitvoeringen, stompe
uitvoering (deuren gelijk) en overlappend
(kaders rondom waardoor veel hogere
wind- en waterdichtheid gerealiseerd wordt)
In combinatie gemonteerd met bijbehorende
aluminium onderdorpel 7 jaar garantie!

Securefold

vouwdeurbeslag

NIEUW!
Nu ook
aluminium
onderdorpel
voor naar binnen
vouwende
vouwwanden

or
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Nieuw!
S2 CET-38
contra-espagnolet
Een nieuwe, stijlvolle en
SKG*** sluitoplossing voor
dubbele deuren
Grote extra voordelen voor verwerker
èn gebruiker:
FREES GEMAK
De nieuwe espagnolet is zo ontworpen dat er nog maar één smalle
uitsparing gefreesd hoeft te worden.
EENVOUDIGE BEDIENING
De sluitlijst kan met één enkele
handeling zowel in de onder- als
bovendorpel worden vergrendeld of
geopend. Daarbij is vooral gekeken
naar het bedieningsgemak van de
hendel. Deze is gemakkelijk vast te
pakken en heeft een zeer soepele en
lichte werking.

Inbraakwerend
draairaambeslag Habo 962S
• Weerstandsklasse 2 volgens NEN5096
• SKG**®
• Geschikt voor zowel naar binnen als- naar
buiten draaiende ramen
• Krukhoogte standaard 330 mm
• Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar
• Te combineren met verstelbare en nietverstelbare sluitkommen
• Voorzien van aansluiting voor remuitzetter
HABO 711
• Standaard voor raamhoogtes van 448 - 2400
mm, uitzonderingen op aanvraag leverbaar
• Past in universele 16 mm beslaggroef
• Keuze uit 7 doornmaten tussen 18 en 50 mm
• Ook voor dubbele ramen is er een geschikte
Noxxa sluitlijst

Met het assortiment
van S2, dat onder
andere bestaat uit
scharnieren, meerpuntsvergrendelingen, contrasluitlijsten, veiligheidsbeslag, cilinders
en raambeslag, bieden we een
totaalconcept voor de timmer- en
deurenindustrie.
De focus bij S2 ligt op prestatie,
montage- en gebruikersgemak,
functionaliteit en industriële
verwerkbaarheid.
Doordachte oplossingen maken
dat de producten van S2 veel
voordelen bieden voor de verwerker. Denk bijvoorbeeld aan ons
garantieconcept S2 Total Secure®,
een verlengde
garantie van 6 jaar op onze
hang- en sluitwerk producten die
specifiek op het juiste element en
gebruik zijn afgestemd.
Polvo-TIFA staat voor ‘sluitende
oplossingen met een lage integrale
kostprijs’!

Het S2 deurconcept hoort bij
de meest complete oplossingen omtrent deurtechniek.
S2 onderscheidt zich doordat met dezelfde uitfrezing
alle typen sloten uitwisselbaar zijn en is een compleet
concept voor binnen- en
buitendeuren.

• Gegarandeerde
functionaliteit
• Uitstekende
industriële verwerkbaarheid
• Langere levensduur
van het S2 hang- en
sluitwerk

Benieuwd naar
de mogelijkheden?
Neem contact op met
een van de Polvo-TIFA
medewerkers!

Het TIFA-team staat voor u klaar!

Geert Abrahams

Wim v.d. Broek

Benno de Jong

Geertjan Markgraaff

Rob Crijnen

Jasper van der Woude

Daniëlle van Dongen

Kevin van Baardwijk

Nick de Bruijn

Paul Nordhausen

Patrick Peeters

Jeroen IJpelaar

Kees Gordebeke

Raymon Sadloe

Hans Jogchems

verkoopleider
TIFA-team
tel. 06 233 66 797

technisch adviseur
buitendienst
tel. 06 25 73 08 76

technisch adviseur
binnendienst
tel. 088 765 3044

technisch adviseur
buitendienst
tel. 06 514 20 773

technisch adviseur
binnendienst
tel. 088 765 1242

technisch adviseur
binnendienst
tel. 088 765 1217

hoofd verkoop
binnendienst
tel. 088 765 1216

technisch adviseur
binnendienst
tel. 088 765 3066

DUBSON
Barendrecht
Tuindersweg 38, 2991 LR
T 088 - 765 1700
www.dubson.nl

HOLTGREFE

Uden
Liessentstraat 2, 5405 AG
T 088 - 765 1802
www.bouwenindustrie.nl
Best
Randweg 9, 5683 CL

KOBAM
Dongen
De Hak 16b, 5107 RG
T 088 - 765 1280
www.kobam.nl

technisch adviseur
buitendienst
tel. 06 539 26 501

technisch adviseur
binnendienst
tel. 088 765 1214

www.tifateam.nl
LEKKERKERKER

LEYS

VAN ENCKEVORT

VAN DER STAD

Waalwijk
Cartografenweg 22, 5141 MT
T 088 - 765 1230
www.holtgrefe.nl

Utrecht
St. Laurensdreef 35, 3565 AJ
T 088 - 765 1400
www.lekkerkerkerbv.nl

Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
T 088 - 765 1000
www.leys.nl

Venlo
Horsterweg 31, 5928 NB
T 088 - 765 3120
www.enckevort.com

Wijchen
Bijsterhuizen 30-03, 6604 LP
T 088 - 765 1315
www.vdstad.nl

Den Bosch
Afrikalaan 17, 5232 BD

Houten
Hoofdveste 24, 3992 DG

Etten-Leur
Hagemuntweg 2, 4879 NM

Heerlen
Wijngaardsweg 30, 6412 PJ

Nijmegen
Energieweg 3, 6541 CW

Zevenbergen
Tradeboulevard 5a, 4761 RL

Helmond
Vossenbeemd 1A, 5705 CL

Bergen op Zoom
Marconilaan 5, 4622 RD

Sittard
Lissabonlaan 3, 6135 LE

Steenbergen
Warwickstr. 2r, 4651 SX

Son en Breugel
Ekkersrijt 4505, 5692 DN

Tilburg
Kranenberg 9, 5047 TR

Weert
Edisonlaan 35, 6003 DB

Breda
Korte Huifakkerstr. 4, 4815 PS

Roermond
Middenhoven 14, 6042 NX

Gouda
Nw Gouwe OZ 12a, 2801 SB

Maastricht
Fregatweg 46a , 6222 NZ

Middelburg
Laan der VN 1g, 4334 ES

Venray
Keizersveld 73, 5803 AP

Terneuzen
Patentweg 4, 4538 BR

Eindhoven
Kanaaldijk Zuid 5b, 5613 LE

Veghel
Eisenhowerweg 9, 5466 AB
Oosterhout
Damweg 9-11, 4905 BS

KRUYT
HENDRIKS

technisch adviseur
binnendienst
tel. 088 765 1205

technisch adviseur
buitendienst
tel. 06 209 66 239

Cartografenweg 22, 5141 MT Waalwijk
Postbus 74, 5140 AB Waalwijk
Info@tifateam.nl

Mail of bel onze TIFA-adviseurs:
tel. 088 - 765 1229 of 088 - 765 3244
DE SCHAKEL

technisch adviseur
buitendienst
tel. 06 53 63 63 08

technisch adviseur
binnendienst
tel. 088 765 1206

Heeft u vragen, bent u op zoek naar de juiste oplossing,
wilt u meer weten?

Huizen
Ambachtsweg 24, 1271 AM
T 088 - 765 1780
www.deschakelbv.nl

technisch adviseur
buitendienst
tel. 06 538 63 865

Amersfoort
Terminalweg 7, 3821 AJ
Wijk bij Duurstede
Hoge Maat 2, 3961 NC

VAN DEN HAM

Leiderdorp
Touwbaan 1h, 2352 CZ
T 088 - 765 1500
www.kruytbv.nl

Nijkerk
Watergoorweg 57, 3861 MA
T 088 - 765 1740
www.vandenhamijzerhandel.nl

Hoofddorp
Parellaan 20, 2132 WS

Zeewolde
De Mast 38a, 3891 KG

Wassenaar
Marineweg 21, 2241 TX
Zoeterwoude
Industrieweg 14, 2382 NV
Noordwijkerhout
Gieterij 96, 2211 ZD
Bergschenhoek
Leeuwenhoekweg 6, 2661 CZ

Elburg
Noorderbreedte 8b, 8081 PX

VAN DEN ANKER
Katwijk ZH
Ambachtsweg 18, 2222AL
T 088 - 765 1600
www.vandenanker.nl

Veldhoven
De Run 8310, 5504 EN

Tiel
Morsestraat 5, 4004 JP
Oss
Kantsingel 16d, 5349 AJ

ZWAARD
Delft
Ampèreweg 1, 2627 BG
T 088 - 765 1720
www.zwaard.nl

KOONING
Schiphol
Cateringweg 7, 1118 AM
T 088 - 765 3520
www.kooning.nl

