
Nieuwste trends 

& 

ontwikkelingen

Het Polvo TIFA-team 
denkt met u mee, 
adviseert en helpt

• Compleet assortiment
• Ontzorgt de verwerker
• Voor zzp-er tot en met 
 timmerfabrikant
• Hoge mate van vakkennis hang- en 
  sluitwerk specifiek voor de timmerindustrie

• Ervaren in inrichten 
van magazijn, voorraad-

beheer d.m.v. scanoplossingen, 
barcodes etc.

• Ondersteunt en denkt mee in proces 
inrichten software, matrix Groeneveld, ats



• Vouwwandbeslag                       inclusief aluminium 
  onderdorpel  met  7 jaar garantie .

•               glasvezeldorpelconcept,  dat binnen-
                kort leverbaar is en waarmee antwoord 
                wordt gegeven op de vele vragen m.b.t. 
  energiezuinig bouwen.

•               scf verdekt liggende taatsend draaikiep- 
                 beslag, dat met succes is getest voor 130kg 
en met een kleine aanpassing naar 150kg opgewaar-
deerd kan worden; in asmaat 9 en asmaat 13 verkrijg-
baar zodat een betere verdeling van het glas op het 
beslag gerealiseerd wordt .Door betere en efficiëntere 
nastelbaarheid minder problemen op de bouw .

• Doordat er veel behoefte is vanuit de indus-
trie voor complete enkele en dubbele inbouw-
paniekoplossingen heeft  S2 Safe&Secure 
een nieuwe paniekoplossing ontwikkeld, die 

voldoet aan alle normeringen EN 179 en EN 1125. 
Deze zijn voor de industrie makkelijk verwerkbaar, 
alles in te krozen behalve de paniekduwbalk voor de 
passieve deur, ook  alle wensen mogelijk knop/kruk,  
kruk/kruk push pad etc  etc .

Met dit concept kunnen verwerkers hun klanten op-
timaal bedienen en er zeker van zijn dat alles voldoet 
aan gestelde eisen en wettelijke normeringen.

In deze brochure leest u er alles over!

TIFA is een afkorting van de 

Polvo Timmerfabrieken Afdeling, 

met gespecialiseerde binnen- en buiten-

dienstmedewerkers die steeds op de hoogte 

zijn van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied 

en u graag adviseren om tot de juiste oplossingen te 

komen. 

In deze TIFA-team presentatiebrochure hebben wij  

                                               een aantal ontwikkelingen      

                                      voor u op een rijtje gezet. 

                            Verder ondersteunen wij met inrichten 

                  van softwarepakketen zoals o.a. Groeneveld,  

        matrix, ats kozijn. Door onze jarenlange ervaring 

in de hedendaagse timmerindustrie kunnen we onze 

partners de juiste oplossingen bieden en gericht 

ontzorgen .

Securefold

Vier nieuwe ontwikkelingen:  



DEVENTER Profielen ontwikkelt en produceert 
dichtingen voor ramen en deuren, waarbij mens, 
milieu, innovatie en service centraal staan. Keu-
zes voor menselijk kapitaal, grondstoffen, en 
productietechnieken worden gemaakt vanuit de 
overtuiging dat deze toekomstbestendig zul-
len zijn. DEVENTER is, nu en in de toekomst, de 
meest innovatieve en  omgevingsbewuste ont-
wikkelaar van dichtingen.

Producten
De “Cradle to Cradle” productcertificering helpt 
DEVENTER Profielen om onze producten intelli-
genter te ontwerpen en produceren. Met als doel 
een verbeterde productkwaliteit, het reduceren 
van milieu impact en de veiligheidskosten in de 
productketen. Onze dichtingen vinden daarmee 
goede aansluiting binnen de circulaire economie. 
Het certificaat is toegekend aan de afdichting-
profielen in de SP, SV en SPV reeks. DEVENTER 
profielen zorgen voor een optimale afdichting te-
gen wind, water, geluid en rook. Door gebruik van 
gesloten microschuim zijn de profielen eenvoudig 

te monteren en realiseren 
ze een aangename sluit-
druk.

De serie SPV voldoet aan 
de hoogste luchtdichtheids 
klasse 4 (NEN-EN 12207) 
en hoogste klasse 3 ‘Lucht-
dicht bouwen’ (SBRCUR-
net publicatie ‘luchtdicht bouwen’ 2013) en is 
hiermee geschikt voor toepassing in Passiefhuis 
ontwerpen. De kwaliteitsverklaring ‘luchtdichting’ 
inclusief supplement is te downloaden op www.
deventer-profielen.nl

De S 6577, S 6699 en de S 6699 K zijn ook in 
brandvertragende materiaalkwaliteit leverbaar, 
S 6577 [BS], S 6699 [BS] en S 6699 K [BS]. Deze 
profielen voldoen aan de norm EN 13501-1:2007, 
Klasse E.

SP 333 (F) 10mm opdek
Bijvoorbeeld toepasbaar in passief huis.

Het meest complete 
vouwdeurbeslag 

inclusief aluminium 
onderdorpel

Securefold
vouwdeurbeslag

Securefold is een revolutionair vouwdeurbeslag 

met ongekende mogelijkheden en geraffineerd de-

sign. 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.

TIFA-team, de complete partner in hang- en 
sluitwerk voor timmerfabrieken en machinale 
houtbewerking.
Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel een van onze specialisten:
Wim van de Broek - 06 514 207 73
Dennis van Venrooij - 06 536 363 08
Geert Abrahams - 06 233 667 97

Cartografenweg 22
5141 MT Waalwijk

Telefoon: 0416 - 569595
info@tifateam.nl

zeer veel variaties in deuropstellingen

eenvoudig te monteren

zeer soepele werking

uiterst hoge kwaliteit en duurzaamheid

zeer hoge waarden wind- en waterdichtheid 

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!

7 jaargarantie

TIFA-team introduceert:

Securefold



Voordelen  Luvema glasvezel-
dorpelconcept

• Isolatiewaarde ligt veel hoger onder de 2
• Leverbaar in blackstone en natuursteen 
   (kleur)
• 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 

Het Luvema glasvezeldorpelconcept,  dat 
binnenkort leverbaar is en waarmee antwoord 
wordt gegeven op de vele vragen m.b.t. ener-
giezuinig bouwen .

Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. 
In de komende jaren gaat Nederland steeds 
energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energie-
neutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en 
Nederlands overheidsbeleid.

Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen 
biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte 
van standaard nieuwbouw. Ook bij renovaties 
leveren vergaande energiebesparingsmaatre-
gelen belangrijke voordelen op. Woningen en 

gebouwen kunnen de concurrentie weer aan en 
de huisvestingskosten blijven betaalbaar voor 
de gebruiker.

Subsidie energieneutraal en energiezuinig 
bouwen
Er is geen afzonderlijke subsidie voor energie-
neutraal bouwen. Er zijn wel andere vormen 
van ondersteuning, bijvoorbeeld in de Regeling 
Groenprojecten, waar net als bij energieneu-
traal bouwen een lage EPC en duurzame ener-
gieopwekking meetellen. Daarnaast schrijft het 
programma EnergieSprong van Platform31 
tenders uit voor zeer energiezuinige bouw- en 
renovatieprojecten.



GU scf verdekt liggend taatsend 
draaikiepbeslag, dat met succes 
is getest voor 130kg en met een 
kleine aanpassing naar 150kg 
opgewaardeerd kan worden; in 
asmaat 9 en asmaat 13 verkrijg-
baar zodat een betere verdeling 
van het glas op het beslag gere-
aliseerd wordt .
Door betere en efficiëntere na-
stelbaarheid minder problemen 
op de bouw .

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



Themans hang- en sluitwerk dat geves-
tigd is in Deventer, is als fabrikant van 
de merken S2, sterk verbonden met de 
Polvo Groep. Met het assortiment van S2, 
dat onder andere bestaat uit scharnie-
ren, meerpuntsvergrendelingen, contra-
sluitlijsten, veiligheidsbeslag, cilinders en 
raambeslag, bieden we een totaalcon-
cept voor de timmer- en deurenindustrie.

De focus bij S2 ligt op prestatie, mon-
tage- en gebruikersgemak, functiona-
liteit en industriële verwerkbaarheid. 
Doordachte oplossingen maken dat de 
producten van S2 veel voordelen bieden 
voor de verwerker. Die voordelen heb-
ben niet alleen een positieve invloed op 
de verwerkbaarheid van de producten, 

maar bieden de gebruiker en opdracht-
gevers ook voordelen bij het gebruik en 
onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan ons 
garantieconcept S2 Total Secure®, een 
verlengde garantie van 6 jaar op onze 
hang- en sluitwerk producten die speci-
fiek op het juiste element en gebruik zijn 
afgestemd.  

Polvo-TIFA staat voor ‘sluitende oplossin-
gen met een lage integrale kostprijs’! 

• 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 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.
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Montagehandleiding

Inbouwsluitlijst type 3810A-DN en 3810A-N (LSP/HSP)
(Uitsluitend t.b.v. Ivana sloten 17055, 19255, 19265, 24055 en 24065)

3810A-DN
3810A-N

Inhoud verpakking: 

1 x Aluminium sluitlijst  
(universele draairichting)
1 x  RVS grendelpen
1 x Geïntegreerde sluitplaat 
nastelbaar op dagschoot
1 x  Set bevestigingsschroe-
ven 4 x 50 mm VKK

Extra bij type sluitlijst
3810A-N:
2 x Geïntegreerde sluitplaat 
nastelbaar op de haakschoot

Attentie:
• Alle sparingen in de Ivana sluitlijst zijn af-

gestemd op een krukhoogte van 1050 mm.

• Om een goede werking tussen slot en sluit-
lijst te verkrijgen, is een nauwkeurige en 
maatvaste montage van beide noodzakelijk.

• Om een effectieve inbraakwerende situatie 
te verkrijgen moet het gevelelement voldoen 
aan de gestelde eisen.

Stap 1:  Controleer de beginsituatie

• Klopt de ruimte tussen de deuren? Deze tussenruimte 
moet 10 mm zijn over de gehele deurhoogte (de deu-
ren lopen evenwijdig aan elkaar).

• Klopt de deurdikte? Deze moet 38 of 40 mm zijn. Bij 
dikkere deuren deze verjongen naar 40 mm.

Stap 2:  Sparing in deur frezen

• De sluitlijst wordt gemonteerd in het hart van de 38 of 
40 mm deurdikte.

• Frees over de gehele deurhoogte in het hart (kopse 
kant) een sparing van 17 mm breed en 22 mm diep. 

  

Sparing in de deur

www.ivana.com

1722

Stap 3:  Inkorten sluitlijst

Attentie: uitsluitend aan de bovenzijde inkorten.

• Meet op de kopse kant de exacte deurhoogte. 

• Teken de maat af op de sluitlijst (controleer!), gemeten vanuit de 
onderkant van het profiel (onderkant profiel = kant waar de RVS 
grendelpen af fabriek gemonteerd zit).

• Schuifgrendel aan de bovenzijde UITSCHUIVEN. 

• Sluitlijst (bovenzijde) en grendelstang in uitgeschoven positie (!) 
nu gelijktijdig afzagen op de afgetekende maat (afb.1).

• Verwijder het aluminiumzaagsel zorgvuldig, ook uit de sluitlijst.

Stap 4:  RVS grendelpen intikken

• Bevestig nu de bijgeleverde RVS pen door deze met een kunststof 
hamer rustig, met korte tikken, in de grendelstang te monteren. 
Houd hierbij de grendel tegen met behulp van de grendelbedie-
ningsknop (afb. 2).

• De RVS pen is juist gemonteerd wanneer de gehele steel (Ø 6 mm) 
van de pen in de grendelstang is opgenomen (afb. 3).

Stap 5:  Monteren van de sluitlijst

• Plaats de sluitlijst in de sparing van de deur en druk deze aan. 
 Onderkant sluitlijst = Onderkant deur (= krukh. 1050 mm).

• Bevestigingsgaten voorboren met boor Ø 2,5 mm. Bevestig 
hierna de sluitlijst d.m.v. de bijgeleverde bevestigingsschroeven.

 4

 A

 A

 B

 1

afgezaagd in uitgeschoven positie

rustig met kunststof hamer intikken

grendelpen juist gemonteerd

nastelbare sluitplaat

 2

 3

www.ivana.com
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Ø 28

Ø 28

Ø 31
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Stap 9:  Controle

• Controleer de goede werking, verstel indien nodig de sluitpotten 
en/of de sluitplaat.

10 mm

4
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passieve deur

aanslaglat

aanslaglat

actieve deur

Stap 6:  Monteren sluitpotten met ring

• Markeer de positie van de sluitpot volgens de            
opgegeven maat (afb. 5). Controleer deze positie       
door de passieve deur te sluiten en de grendels uit te 
schuiven.

• Boor voldoende diepe sparingen Ø 28 mm in  boven-   
en onderdorpel. De sluitpot inclusief benodigde ring 
(vlak, 6° of 9°) gelijktijdig intikken en vastzetten.

24 mm = 38 mm deur
25 mm = 40 mm deur

-2 +1

-1

0

Stap 7: Afstellen nastelbare sluitplaten (afb 4)

• Draai beide schroeven (A) twee slagen los. De sluitplaat kan nu in 
horizontale richting (B) worden versteld (zie afb. 4).

• Draai vervolgens beide schroeven (A) weer vast.

     Deze wijze van afstellen geldt voor zowel de dagschootsluitplaat  
     (3810A-DN) als voor de haakschootsluitplaten (3810A-N). 

Stap 8:  Monteren aanslaglatten

• Bevestig de hardhouten aanslaglatten (minimaal 18 mm) - Let op: 
draai de schroeven niet door de sluitlijst of meerpuntssluiting.

 5

Datum: 01-07-2015   - Rev. 0

• Monteer de sluitpotten in de positie zoals 
getekend. Verstel indien 
nodig de sluitpotten door 
met een inbussleutel telkens
een ¼ slag te draaien.

vlak 6° 9°

www.ivana.com

• Weerstandsklasse 2 volgens NEN5096 
• SKG**® 
• Geschikt voor zowel naar binnen als- naar bui-

ten draaiende ramen 
• Krukhoogte standaard 330 mm 
• Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar 
• Te combineren met verstelbare en niet-verstel-

bare 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

De Ivana inbouwsluilijst type 3810A-DN en 
3810A-N bestaat uit 1 aluminium sluitlijst met 
universele draairichting, 1 RVS grendelpen, 1 
geïntegreerde sluitplaat die nastelbaar is op de 
dagschoot en 1 set bevestigingsschroeven 4 x 50 
mm VKK. Bij type 3810-N komen daar nog 2 geïn-
tegreerde sluitplaten bij, die nastelbaar zijn op de 
haakschoot. 

Getest op ramen in combinatie met 
Habo kantespagnolet
Getest op deuren in combinatie met 
Ivana meerpuntsluiting

De Ivana inbouwsluitlijst biedt optimale 
veiligheid in de klasse SKG3.

                                         
Unieke Ivana meerpuntsloten en 
inbouwsluitlijst voor ramen en deuren

Inbraakwerend 
draairaambeslag Habo 962S



Het TIFA-team staat voor u klaar!

Ons TIFA-team:

Heeft u vragen, bent u op zoek 
naar de juiste oplossing, wilt u 
meer weten?
Mail of bel onze TIFA-adviseurs: 
tel.  0416 56 95 95

Cartografenweg 22
5141 MT Waalwijk

Postbus 74, 5140 AB Waalwijk
Info@tifateam.nl

www.tifateam.nl

DUBSON Barendrecht
Zweth 56, 2991 LH
T 0180 - 696666

DE SCHAKEL Huizen
Ambachtsweg 24, 1271 AM
T 035 - 5253544

KOBAM Dongen
De Hak 16b, 5107 RG
T 0162 - 318757

LEYS Zevenbergen
Tradeboulevard 5a, 4761 RL
T 088 - 7651999
LEYS Bergen op Zoom
Marconilaan 5, 4622 RD
T 0164 - 240352
LEYS Steenbergen
Pr. Reinierstraat 18j, 4651 RZ
T 0167 - 542129
LEYS Tilburg
Brakman 61, 5047 SV
T 013 - 5780090
LEYS Barendrecht
Zweth 56, 2991 LH
T 0180 - 696666

LEYS Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS
T 076 - 5716500
LEYS Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
T 0165 - 522020
LEYS Middelburg
Laan der VN 1g, 4334 ES
T 0118 - 633011 
LEYS Terneuzen
Patentweg 4, 4538 BR
T 0115 - 649808
LEYS Gouda
Nw Gouwe OZ 12a, 2801 SB
T 0182 - 536500

HOLTGREFE Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS
T 076 - 5307530
HOLTGREFE Waalwijk
Cartografenweg 22, 5141 MT
T 0416 - 569595
HOLTGREFE Den Bosch
Afrikalaan 17, 5232 BD
T 073 - 6429595
HOLTGREFE Veghel
Eisenhowerweg 9, 5466 AB
T 0413 - 340616
HOLTGREFE Oosterhout
Damweg 9-11, 4905 BS
T 0162 - 480830

VAN DER STAD Wijchen
Bijsterhuizen 30-03, 6604 LP
T 024 - 3454444
VAN DER STAD Nijmegen
Energieweg 3, 6541 CW
T 024 - 3228122
VAN DER STAD Tiel
Morsestraat 8a, 4004 JP
T 0344 - 616520

VAN DER STAD Oss
Kantsingel 16d, 5349 AJ
T 0412 - 614559

VAN DEN HAM Nijkerk
Watergoorweg 57, 3861 MA
T 033 - 2451252
VAN DEN HAM Zeewolde
Mast 38a, 3891 KG
T 036 - 2052040

HENDRIKS Uden
Liessentstraat 2, 5405 AG
T 0413 - 338105
HENDRIKS Best
Randweg 9, 5683 CL
T 0499 - 747120

KRUYT Hoofddorp
Parellaan 20, 2132 WS
T 023 - 5651414
KRUYT Wassenaar
Marineweg 21, 2241 TX
T 070 - 5119261
KRUYT Leiderdorp
Touwbaan 1h, 2352 CZ
T 071 - 5899203
KRUYT Zoeterwoude
Industrieweg 14, 2382 NV 
T 088 - 7651650
KRUYT Noordwijkerhout
Pletterij 4, 2211 JT
T 0252 - 371447
KRUYT Bergschenhoek
Leeuwenhoekweg 6, 2661 CZ
T 010 - 5217899

LEKKERKERKER Houten
Hoofdveste 24, 3992 DG
T 030 - 6376291
LEKKERKERKER Utrecht
St. Laurensdreef 35, 3565 AJ
T 030 - 2652522
LEKKERKERKER Amersfoort
Terminalweg 7, 3821 AJ
T 033 - 4562045
LEKKERKERKER Wijk bij Duurstede
Hoge Maat 2, 3961 NC
T 0343 - 571476

LEKKERKERKERLEYSHOLTGREFE

VAN DER STAD

KRUYT

HENDRIKS

CYSTAC Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
 T 0165 - 526100

CYSTAC

KOBAM

DE SCHAKEL

DUBSON

VAN DEN HAM

www.cystac.nl www.holtgrefe.nl

www.dubson.nl

www.kobam.nl

www.deschakelbv.nl

www.kruytbv.nl www.leys.nl

www.bouwenindustrie.nl

www.lekkerkerkerbv.nl

www.vandenhamijzerhandel.nl

www.vdstad.nl

Geert Abrahams
hoofd verkoop
TIFA-team
tel. 06 233 66 797

Wim v.d. Broek
technisch adviseur
buitendienst
tel. 06 514 20 773

Dennis v. Venrooij
junior-technisch 
adviseur buitendienst
tel. 06 536 36 308

Hans Jogchems
technisch adviseur 
binnendienst
tel. 0416 56 95 81

Remco Schoone
technisch adviseur 
binnendienst
tel. 0416 56 95 96

Gyongyi Czismazia
telefonische verkoop,
calculatie
tel. 0416 56 95 82


