
PB-Serie
MEERVOUDIGE OPLOSSINGEN

VAN 15 TOT 965 MM

FABRIKANT VAN VERSTELBARE VLOERDRAGERS

www.buzon.eu



  

PB-Serie

Tegelkruizen

Het bedrijf Buzon Pedestal Internatio-

nal n.v. (BPI s.a.) is in 1987 opgericht.

“Buzon” is de eerste Europese fabri-

kant van recycleerbaar polypropyleen 

vloerdragers (van het schroefvi-

jzeltype) die in de hoogte traploos tot 

op de millimeter instelbaar zijn tot 965 

mm.

“Buzon” vloerdragers zijn bestand

tegen belastingen van 650 tot 1000 kg 

per drager. Deze vloerdragers zijn ges-

chikt ter ondersteuning en verhoging 

van zowel tegel- als planken vloeren. 

Veelgebruikte toepassingen

zijn terrassen op het dak en in de

tuin, galerijen, balkons en podia

voor evenementen. Ook in veelei-

sender toepassingen zoals in en om 

zwembaden, vijvers en in industriële 

omgevingen is de drager van “Buzon” 

vaak de optimale oplossing.

Basiselementen :
• ➊ Dragerkop (oppervlakte van 227 cm²) ;
• ➎ Koppelbus (verhoging) ;  
• ➏ Dragervoet (oppervlakte van 305 cm²).

De kop de vloerdrager ➊ wordt direct op de voet of op 
de koppelbus geschroefd. De dragerkop (doorsnede 
van 170mm) kan met 3 tegelkruizen van 2 - 3 - 4,5mm - 
hoogte van 17 mm worden uitgerust.

De dragerkop is voorzien van een borging ➋ om te 
voorkomen dat de componenten te ver uit elkaar 
worden geschroefd.

De dragerkop ➌ is voorzien van 8 gaten(doorsnede 
van 8mm), waardoor diverse bevestigingsopties 
ontstaan.

De koppelbus ➍ wordt gebruikt wanneer de hoogte 
van de vloerdragers de 200mm overschrijdt.

De dragervoet ➎ met een oppervlakte van 305cm2 
(basis van 197mm doorsnede en 3mm dikte), kan 
rechtstreeks op de ondergrond geplaatst worden.

De voet ➏ van de dragers is voorzien van 
afwateringsgaten.

Vergeet uw problemen
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Op aanvraag* zijn 2D CAD bestanden

voor architecten, ingenieursbureau’s

en R&D afdelingen beschikbaar.

De bestanden zijn compatibel

met de meest gebruikte teken- en

ontwerpsoftware waardoor een

eenvoudige integratie van de Buzon

vloerdragers in ontwerpen mogelijk is.

* Besteksteksten zijn op verzoek leverbaar.

Toepassingen
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Vloerdragertypes uit de PB-Serie
Verstelbare vloerdragers van 28 tot 965  mm

Hellingscorrector

0-5%

Schokdemper

PB-1PB-01 PB-2 PB-3 PB-4 PB-5
42 tot 60 mm28 tot 42 mm 60 tot 90 mm 90 tot 145 mm 145 tot 245 mm 230 tot 315 mm

100 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

T3

B3

T4

B4

C1

T3

B4

B4 T3C1B2 T2B1 T1B01 T01 B3 T3 B4 T4

PB-SHIMS-4MM
NIEUW

VASTE
VLOERDRAGER 

PB-00

15 mm

NIEUW

+ 4 mm

+ 4mm
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Composition Plot PB-series
Base + tête

PB-CLIP-KIT-5 Vis

© copyright BuzonRef:

Comment placer des lambourdes de dimensions différentes sur le
nouveau support de lambourde PB-CLIP-KIT-5 universel
Plots réglables PB-Series

1 Placez le CLIP-KIT-5 sur la tête du plot 

4 Comment enlever le 
CLIP-KIT-5

2 Placez la lambourde sur la tête du plot 
et fixez à l’endroit indiqué avec une vis 

AIP-20-CLIP KIT-5-UNIVERSAL-FR 20/06/2012

Clac

3 Placez les 2 sections de lambourdes 
sur la tête du plot et fixez à l’endroit 
indiqué avec deux vis 

Vissez

60mm

40mm

100mm

50mm 70mm

45mm

60mm

120mm

Le CLIP-KIT-5 s’adapte à différentes dimensions de lambourdes

Avec un 
tournevis

125m
m

NB: Le support de lambourde PB-CLIP-KIT-5 d’une longueur de 125mm est pourvu de trois trous permettant 
la fixation d’une lambourde (trou central) ou de deux sections de lambourdes (trous latéraux)

Balksteun kit

T4 C1

T4

C1

C1

T4

C1

C1

C1

T4

C1

C1

C1

C1

T4

C1

C1

C1

C1

C1

T4

PB-6 PB-7 PB-8 PB-9 PB-10 PB-11

B4 C1 T4

x2

B4 C1 T4

x3

B4 C1 T4

x5

B4 B4C1 C1 T4T4

x6 x6

B4 C1 T4

x4

285 tot 367 mm 365 tot 485 mm 452 tot 605 mm 537 tot 725 mm 620 tot 845 mm 705 tot 965 mm

x6x5x4x3x2

B4

C1

B4

C1

B4

C1

B4

C1

B4

C1

B4

C1

2 : Schuif de tegel en pas de 
hoogte van de FW aan

EPDM Vulstuk

1 mm / 2 mm
Schokdemper

1 : Schroef 
de FW op de 
vloerdrager

clip voor vastlegging  
voor houten panelen

Houten panelen

3 : Oriënteer de FW 
om de tegels  
te plaatsen
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Terrassen met houten planken

Terrassen met houten panelenTerrassen met keramische tegels

Terrassen met keramische tegels

Twinson systeem

Tegelkruis
Clip Werzalit

Balksteun kit

Fastener Wood
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Het terras in hout brengt U naast zichtbare warmte, een ongeëvenaard
comfort. De vele houtsoorten laten U toe om het ideale terras te creëren, 
aangepast aan Uw omgeving.

Het Twinson systeem biedt vele esthetische en duurzame oplossingen. De 
latten kunnen makkelijk bevestigd op een aluminium structuur. Het resultaat 
geeft een mooie eigentijdse look.

Composiet tegels hebben enorme voordelen. Ze zijn heel makkelijk en snel te 
plaatsen en weerstaan heel goed aan weersomstandigheden en veroudering.

Keramiek is zonder twijfel de trots van de Italiaanse industrie – met een 
traditie die ver in de tijd teruggaat.

Houten terrassen

Composiet planken Composiettegels

Hout-/Keramische tegels
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Manufacturer :
Buzon Pedestal International s.a.
Z. I. des Hauts-Sarts, Zone 1
Prolongement de la rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal (Belgique – Europe)
Tél. : +32 (0)4 248 39 83 – Fax : +32 (0)4 264 82 38

Referenties
• Zetel van het Parlement van de EU, Brussel - België (2000 m² met dragers 
om de 55 cm)
• Militaire koninklijke school, Brussel - België (plaatje van hout 1.500 m ²)
• Nationaal museum van Tokio - Japan (300 m ²)
• Universitair ziekenhuis van Kansas City - Verenigde Staten (1 000m ²)
• Universiteit van Denver, Colorado - Verenigde Staten
• Gebouw van de zetel van het Europees Parlement, Straatsburg - Frankrijk 
(2 000 m ²)
• Zetel van de Vennootschap Algemeen, Brussel - België
• Bank Krediet Gemeente, Brussel - België
• Disneyland, Parijs - Frankrijk (500m ²)
• Industrieel laboratorium van de Films FUJY - Frankrijk
• Metrostation, Lissabon - Portugal (1000 m²)
• Gebouw van de zetel van het Europees Parlement, Straatsburg - Frankrijk 
(2 000m ²)
• Onderzoek - en behandelingscentrum van de suikerziekte Koeweit (1.500 
sokkels tot 30 cm)
• Nationaal Theater - Singapore (1500 m²)
• City Bank - Bahrayn (875 m ²)
• Winn Hotel – Las Vegas
• Berlaimont - Brussel - België (2.000 m ²)

Terrasse - Paris (France)

conTour Piscine – Belgique

immeuBle de Bureaux – aThènes (grèce)

Parc - France

TemPle – Tokyo (JaPon) – arch. shinkenchiku-sha

Terrasse Privée – Belgique

amBassade – Paris (France)

Terrasse FonTaine – singaPour

universiTé – denver (usa)

ecole royale miliTaire – Bruxelles (Belgique)

golF sarT-Tilman – liège (Belgique)

 
Silver 

Medal Winner 
for Invention of 

Slope
 Compensation 

Device

BATIMAT© 1997

043-055-1351 
Made From Minimum 50% Recycled Content

info@buzon.eu – www.buzon.eu
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