BBT group heeft een aantal gespecialiseerde producten op de markt gebracht ten behoeve van het
frezen van uitsparingen in deuren en ramen.
Ons uitgangspunt hierin is om een sjabloonpakket aan te kunnen bieden in hoogwaardige kwaliteit
voor aantrekkelijke prijzen.
Al onze producten worden in eigen fabriek ontwikkeld en vervaardigd.
Wij verkopen niet rechtstreeks maar via een netwerk van verkooppunten zoals winkels die
scharnieren en sloten in hun programma voeren.
Door het bieden van een totaalpakket aan standaard en custom-made freessjablonen bieden wij een
goede invulling op de markt.
Doordat wij alles in eigen huis ontwikkelen en produceren zijn wij veelal een welkome aanvulling op
vragen vanuit de gebruikersmarkt.
Ons productiepark bestaat uit ontwikkelen en tekenen, spuitgieten van kunststof ,
(spuit gietmachines tot 650 ton) en complete machinale verwerking van kunststof, rvs en aluminium.
Op dit moment hebben wij op het gebied van freesmallen 6 verschillende producten.
Tevens hebben wij in deze productgroep nog een drietal frees- cq. boormallen in ontwikkeling staan.
Wij verwachten op zeer korte termijn de ontwikkeling van deze producten af te ronden.
Freesmalproducten bieden wij volgens onderstaande lijst.

BBT BASIC SCHARNIERFREESMAL
De basic scharnierfreesmal is voor gebruikers die voor
relatief weinig geld een goed en functioneel product om
scharnier-uitsparingen te frezen in deuren en kozijnen willen
aanschaffen. De basic is van gelijke kwaliteit als de multi scharnierfreesmal.
Het prijsverschil tussen de basic en de multi zit in het feit dat de basic een vaste aluminium geleider
heeft van 2 meter en 3 freessjabloon blokken. De multi is opgebouwd uit vier uitneembare
geleiderdelen en 4 freessjabloonblokken.
Uiteraard is de basic uit te breiden naar meerdere blokken en diverse geleideropzetdelen.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

98,00

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
1-5

www.bbtgroup.nl
Stofkuipstraat 8
1531 NC Wormer

Telefoon: +31 (0)75 653 99 53
Fax:
+31 (0)75 642 42 68

info@bbtgroup.nl

BBT MULTI SCHARNIER FREESMAL
De multi scharnierfreesmal is ontwikkeld om een
multifunctionele functie in te nemen om
scharnieruitsparingen te frezen in zowel deuren,
kozijnen als ramen.
Deze mogelijkheden zijn bereikt door de aluminiumgeleider deelbaar te maken in 4 verschillende
maatvoeringen vanaf 40 cm tot maximaal 235 cm.
Door de aluminiumgeleider in twee delen op te delen is hij compact te vervoeren.
De freesmallen zijn van hoogwaardig glasvezel gevuld nylon. Dit heeft als voordeel dat bij uitschieten
van de frees u het risico tot verwondingen tot een minimum beperkt, en tevens niet uw dure frees
hoeft te vervangen.
De BBT scharnierfreesmal is om uitsparingen uit te frezen voor scharnieren 90 x 90 mm, 89 x 89 mm
en 76 x 76 mm.
De laatste maat wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een simpel te monteren adapter.
Tevens is het railsysteem uit te breiden met bijv. freesmallen voor driepuntsluitingen.
U bespaart met dit systeem al gauw honderden euro’s.
Hierin onderscheidt onze scharnierfreesmal zich ten aanzien van andere merken.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

157,50

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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BBT SLUITKOM/ 3 PUNT FREESMAL
Deze is te gebruiken zowel voor het uitfrezen van
sluitkommen als het uitfrezen van
sluitplaatuitsparingen voor de nemef 1200 serie.
De kunststof freessjablonen kunnen gemakshalve in de geleiderail tussen de scharnierfreessjablonen
geplaatst worden wat op deze wijze kostenbesparend werkt, maar zijn ook apart te monteren in het
blokrailsysteem.
Set sluitkom 3 puntsluiting compleet met aluminium geleider, (los van multi scharnierfreesmal)

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

168,00

€

325,00

Set sluitkom freesblokken, set van 3 stuks exclusief rail

€

109,50

Scharnier verkleinset, set van 4 stuks

€

30,00

Klemblokken voor lijmtangen, set van 2 stuks

€

26,00

Topaanslagblok met draaistrip

€

17,00

Scharnierfreesblok, per stuk

€

19,50

BBT COMBI SLUITKOM/SCHARNIERFREESMAL
De combi sluitkom/scharnierfreesmal is
grotendeels een combinatie van onze multi
scharnierfreesmal en Sluitkom/3 punt freesmal en
heeft daarnaast extra de scharnier verkleinset en
de klemblokken voor lijmtangen.
Met deze set kunt u scharnieren en sluitkommen frezen.

ADVIES VERKOOPPRIJS

BBT FREESMAL ONDERDELEN

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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BBT DEURSTRIP- VALDORPELFREESMAL
De deurstripfreesmal is een heel handig hulpmiddel om uitsparingen van de
slotstrippen in de deur te frezen.
De freesmal is variabel in te stellen zodat alle diktematen moeiteloos kunnen
worden ingesteld. De meest voorkomende merk freesmachines passen op de freesmal, zij het direct
of middels een adapter. Doordat de mal van transparant kunststof is vervaardigd kan men goed zien
hoe het onderliggende materiaal zich gedraagt.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

99,00

BBT MULTI SLUITPLAAT FREESMAL
De sluitplaat freesmal hebben wij zo ontwikkeld dat hij net als de multifreesmal is te
gebruiken voor diverse series en merken sluitplaten en slotgaten.
Het genoemde product is gebaseerd op de nemef 1200 serie maar heel eenvoudig aan te
passen voor bijv. de nemef 600 serie.
Door gebruik te maken van dit product kunt u met één moederplaat alles aan waardoor er
een enorme besparing in aanschaf ontstaat.
Een standaard set sluitplaat freesmal bestaat uit:
 1 moederplaat v.v. RVS aanslagplaat.
 1 inzet module dag- en of nachtslot
 1 inzet module loopslot
 1 inzet module sluitplaat incl. de schootplaten.
De inzetmodules worden bevestigd door een klem systeem welke in het werk eenvoudig zijn te
wisselen.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

125,00

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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In ontwikkeling, en binnenkort verkrijgbaar.

BBT COMBI FREESSJABLOON SLOTKAST/KRUKGATEN
Dit betreft een combinatiefreesmal voorzien van een freeshouder waar men een verlengde frees in
kan plaatsen om zo de slotuitsparing en bijbehorende gaten voor de kruk/slot en rozet/slotplaten kan
boren. Aan de zijzijde van de mal zijn overnamegaten, welke zijn voorzien van geharde boorbussen,
geplaatst.

PRIJZEN ZIJN NOG NIET BEKEND MAAR ZULLEN UITERAARD PASSEND ZIJN.

BBT SCHARNIERPENDREVEL
Een handig stukje gereedschap waarmee je op eenvoudige
wijze scharnierpennen kunt uitdrijven zonder de deur of het
kozijn te beschadigen.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

5,50

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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