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De BC-serie
De slijtvaste polypropylene BC-vloerdrager is echt dé beste vriend van de 
ontwerper. De Buzon® BC-vloerdrager heeft een instelbaar hoogtebereik 
van 28-1130 mm met optionele hellingscorrectie. 

Dankzij de volledig onafhankelijke kruizen die vast of draaibaar zijn, 
kunt u de creativiteit van uw ontwerp de vrije loop laten. De polypropylene 
BC-vloerdrager is geschikt voor een aantal tegelafmetingen met 
verschillende voegafstanden, waardoor ze kunnen worden gebruikt 
met niet-standaard tegels. De BC-vloerdrager wordt aanbevolen voor 
verhoogde industriële vloeren en waterpartijen dankzij zijn sterkte en 
vergrendelingssleutels, die iedere rotatie in beide richtingen tegenhouden 
en de vloerdrager op de gespecificeerde hoogte vastzetten.

TOP VAN DE VLOERDRAGER
De top van de vloerdrager kan direct 
op de voet of op een koppelbus worden 
geschroefd. De top heeft een diameter 
van 145 mm en een oppervlakte van 
165 cm². Hij kan worden uitgerust 
met diverse accessoires voor de 
ondersteuning van complex gevormde 
tegels (vierkant, rechthoekig, driehoekig, 
zeshoekig, rond...) en voor verschillende 
toepassingen zoals straatstenen, houten 
plankvloeren, industriële roosters...

KOPPELBUS MET INVERSIE 
De koppelbus met inversie maakt een 
eenvoudige en nauwkeurige instelling in 
de hoogte van de vloerdrager onder de 
tegel mogelijk.

KOPPELBUSSEN 
Koppelbussen worden gebruikt om de 
hoogte te verlengen boven 215 mm. 
Twee geïntegreerde bevestiginspunten 
aan beide zijden maken een eventuele 
mechanische bevestiging (gekruiste 
versteviging) mogelijk.

VOET
De voet kan los worden geplaatst of 
aan een ondergrond bevestigd worden. 
De kop, de koppelbus met inversie, 
de koppelbus en de voet zijn uitgerust 
met een vergrendeling. Diameter voet: 
200 mm, oppervlakte: 314 cm2.

HELLINGSCORRECTOR (0-5%)

De U-PH5 hellingscorrector wordt onder 
de vloerdrager geplaatst, zodat de 
vloerdrager volledig verticaal staat en 
ook op de hoogste hoogte goed in balans 
blijft. Het kan een helling van 0% tot 5% 
compenseren in stappen van 0,5%.

VERGRENDELSLEUTELS
De sleutels vergrendelen de vloerdrager 
op de gewenste hoogte.

ACCESSOIRE

BC-TEGELKRUIZEN

De BC-serie maakt gebruik van een nieuwe 
tegelkruismethode om tegels te scheiden met het 
oog op een creatieve architectuur met onbegrensde 
mogelijkheden. 
De rechthoekige of ronde tegelkruizen 
worden bevestigd aan de kop van de 
vloerdrager. Ze kunnen 360° worden 
gedraaid, zodat de ruimte tussen de 
tegels perfect op elkaar is afgestemd.

SAMENSTELLING

Hellingscorrector U-PH5
De U-PH5 hellingscorrector is instelbaar en kan onder de voet van 
BC-vloerdragers worden geplaatst. Hij creëert hellingen van 0 tot 5% 
met een interval van 0,5%. Een horizontaal of hellend terras kan eenvoudig 
worden geïnstalleerd.

ACCESSOIRES

0%

0-5%
+ 14 mm
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BC-1

14 mm

BC-1

14 mm

BC-02

28-40 mm

BC-2

40-55 mm

BC-3

55-85 mm

BC-4

85-140 mm

BC-5

116-200 mm

BC-6-INV

198-240 mm

BC-7-NSC

230-360 mm

BC-8-INV

342-465 mm

BC-9-INV

452-630 mm

BC-10-INV

562-795 mm

BC-11-INV

672-965 mm

BC-12-INV

782-1130 mm

↓
↓

↓
↓

↓

Vloerdragers met de mogelijkheid een U-PH5-hellingscorrector te bevestigen onder de voet (BC-02 > BC-12 )

Vloerdragers zonder 
hellingscorrector

Vloerdragers met de mogelijkheid een PH5-hellingscorrector te bevestigen op de kop (BC-0 > BC-12 )

Niet verstelbaar Verstelbaar

BC-0

11 mm

BC-0

11 mm

BC-1

14 mm

BC-02

28-40 mm

BC-2

40-55 mm

BC-3

55-85 mm

BC-4

85-140 mm

BC-5

116-200 mm

BC-6-INV

198-240 mm

BC-7-NSC

230-360 mm

BC-0

11 mm

↓↓
↓↓

PH5 PH5
PH5 PH5

PH5

PH5
PH5

PH5

PH5

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5

BC-SERIESBC-SERIES

+9 mm Met de PH5 hellingscorrector bedraagt 
de extra hoogte 9 mm.

+14 mm Met de U-PH5 hellingscorrector bedraagt 
de extra hoogte 14 mm.
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H-17

2 mm

H-17

2 mm

H-25

2 mm

H-25

2 mm

H-17

3 mm

H-17

3 mm

H-25

4,5 mm

H-25

4,5 mm

H-17

4,5 mm

H-17

4,5 mm

H-25

6 mm

H-25

6 mm

H-17

6 mm

H-17

6 mm

H-25

8 mm

H-25

8 mm

H-17

8 mm

H-17

8 mm

H-25

10 mm

H-25

10 mm

BC-C4 Koppelbus met inversie
De hoogteversteller BC-C4 bevindt zich recht onder de kop van de vloerdrager en 
maakt een nauwkeurige hoogteverstelling mogelijk, zelfs wanneer de tegels al zijn 
geplaatst, waardoor de montagetijd, zelfs op grotere hoogtes, aanzienlijk wordt verkort. 
Hierdoor kunnen aanzienlijke besparingen op arbeidskosten worden gerealiseerd. 

KOPPELBUS MET INVERSIE & KOPPELBUS TEGELKRUIZEN

BSW Regupol: 
Geluidsisolatie tot 37 dB.

ACCESSOIRES

Tegelkruizen 
Tegelkruizen zijn verkrijgbaar in verschillende diktes: 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 
6 mm, 8 mm en 10mm, en zorgen voor een gelijkmatige uitlijning van de 
op de Buzon®-vloerdrager geplaatste tegels.

BC-C4

BC-C3

Vulrubbers
De vulrubber (U-E10 of U-E20) is een 1 of 2 mm vulstuk in de vorm van een 
klaver. Het stabiliseert de tegel, zorgt voor een bijkomend geluidscomfort en 
compenseert dikteverschillen van de tegels.

U-E10 U-E20

1 mm 2 mm

Ronde tegelkruizen Rechthoekige tegelkruizen

BC-C3 Koppelbus
De koppelbus BC-C3 wordt tussen de voet en de kop van de vloerdrager 
geschroefd om de hogere vloerdragers in de BC-serie te maken. Met extra 
koppelbussen kunnen vloerdragers een hoogte van 1130 mm bereiken. 

KOPPELBUS 
MET INVERSIE

KOPPELBUS

U-PAD
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Balksteun
De balksteun wordt met behulp van ons plug-in systeem bevestigd op 
de Buzon®-vloerdragers uit de BC-serie. Ze houden de balken, die de 
terrasplanken ondersteunen, stevig op hun plaats. De verstelgeleiders maken 
het mogelijk om houten balken onder verschillende hoeken te plaatsen. 

-  MAAKT EEN VOLLEDIGE WATERAFVOER MOGELIJK 

-  SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

-  HOGE STABILITEIT DANKZIJ EEN GROOT 
DRAAGVLAK OP DE KOP

-  EENVOUDIGE EN NAUWKEURIGE 
HELLINGSCORRECTIE TOT 5%

-  BESCHADIGT GEEN WATERBESTENDIG 
MEMBRAAN

-  MAKKELIJKE TOEGANG TOT WATERBESTENDIG 
MEMBRAAN 

-  BETERE WARMTE- EN GELUIDSISOLATIE

-  BIEDT EEN DUURZAME OPLOSSING

-  ZWAAR BELASTBAAR

-  KAN INSTALLATIEMATERIAAL, ZOALS BUIZEN EN 
BEKABELING, VERBERGEN

ACCESSOIRES

B: 35-90 mmB: 35-140 mm

H: min. 36 mmH: min. 36 mm

BC-KIT-1BC-KIT-1

Gebruik met 
2 geleiders

Gebruik met 
3 geleiders

Voordelen van de vloerdragers
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Toepassingen

01 02 03

04 05

01

02

03

04

05

STALEN ROOSTERS
Arche de la Défense / 
Parijs - Frankrijk

GRANIET
Waterfontein / 
Malbork - Polen

BETONTEGELS - 
RUITVORM
Herstal-treinstation / 
Herstal - België

HOUTEN VLONDERS
Kwun Tong-promenade / 
Hongkong - PRC

STENEN TEGELS - 
ZESHOEKIG
Albert Tower / 
Melbourne - Australië
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Onze partners wereldwijd

Hoofdkantoor

SGBP 2019-2233

043-055-1351
Gemaakt van min. 
50% gerecycleerde 

grondstoffen

Parc Industriel des Hauts-Sarts
4ème Avenue, 25
4040 HERSTAL - BELGIË

Tel: +32 (0)4 248 39 83 

E-mail: sales@bpi.be

Buzon Zuid-Europa


