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De tegeldrager PB

Het gamma
De tegeldrager PB, de polyvalente nieuwkomer in het avontuur van Buzon.
De tegeldrager Buzon PB, regelbaar van 28 tot 955 mm, is ideaal voor de
realisatie van residentiële ruimten.
Dankzij zijn ergonomie is hij gemakkelijk af te stellen en maakt hij een snelle
en betrouwbare aanleg mogelijk. Het groot oppervlak van de kop van de
tegeldrager PB is speciaal aangepast voor het plaatsen van dikke keramische
tegels, betontegels, natuursteen of een vloer van hout of composietmateriaal.
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Toebehoren

Kruisstukken en egalisatie-elementen
De 2, 3 of 4,5 mm dikke en 17 mm hoge kruisstukken
worden door een kliksysteem op de BUZONtegeldragers van het gamma PB bevestigd. De
kruisstukken regelen de afstand tussen de
tegels, garanderen de uitlijning en zorgen
voor een snelle afvoer van overtollig water.
Het egalisatie-element U-E20 is een
vulstuk van 2 mm in de vorm van
een klaver. Het wordt op de Buzontegeldrager gelegd om de tegel te
stabiliseren en het akoestisch comfort
te verbeteren. Hij is snijdbaar, zodat
men variaties van de dikte van de
tegels kan compenseren. Het egalisatieelement bestaat ook in 1 mm dikte.

Hellingscorrector
De hellingscorrector is een regelbaar
blad dat onder de voet van de BUZONtegeldragers van het gamma PB wordt
geplaatst. Hij kan worden gebruikt om
de met de waterpas U-KIT-SL80 gemeten
helling aan te passen.
Zo krijgt men naar wens een
horizontaal of hellend terras..
De totale hoogte van de
tegeldrager zal met 14mm
verhogen.

0-5%

14mm

Randafwerkingsset
De randafwerkingsset PB-END
vergemakkelijkt de bekleding van de randen
van de ruimte onder een op tegeldragers
van het gamma PB gelegd terras. Twee
platen met klauwtjes houden de 20 mm
dikke plint vast.

BSW Regupol®: Akoestische
isolatie, tot 37dB

U-BRS (Buzon Rail System)
De aluminium draagbalk vergemakkelijkt de
plaatsing van 20 mm dikke keramische tegels van
alle afmetingen. De vakmensen zullen in de wolken
zijn met de tijdwinst en de betere stabiliteit van
het terras. De dikte van 38 mm garandeert een
superieure weerstand tegen de toegepaste
belasting en vereist een afstand van slechts
80 cm tussen de tegeldragers.

Balkdrager
De balkdrager PB-KIT5 wordt door een
kliksysteem op de BUZON- tegeldragers van
het gamma PB bevestigd. Hij verbindt de
balk met de tegeldrager, voor de aanleg van
terrassen van hout of composietmateriaal.
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Gemiddeld verbruik tegeldragers per m2:

Oppervlakte terras

20 m²

50 m²

100 m²

Formaat van de
tegels
40 x 40 cm

tegeldragers/
m²
7.70

tegeldragers/
m²
7.28

tegeldragers/
m²
6.76

50 x 50 cm

4.95

4.62

4.41

60 x 60 cm

4.00

3.57

3.30

75 x 75 cm

4.87

4.40

4.11

80 x 80 cm

4.36

3.92

3.64

90 x 90 cm

6.54

5.98

5.62

100 x 100 cm

5.45

4.94

4.62

120 x 60 cm

4.00

3.60

3.24

90 x 45 cm

6.50

6.24

5.76

Deze waarden zijn een schatting, exacte berekeningen zullen voor
ieder project verschillend zijn afhankelijk van de specifieke
eigenschappen. Buzon Pedestal International kan geen enkele
verantwoordelijkheid aanvaarden in verband met de correctheid van de
berekeningen

Onze partners in de wereld

Referenties
• Zetel van het Parlement van de EU, Brussel - België
• Cours Européenne, Luxemburg
• Disneyland, Paris - Frankrijk
• Rive Gauche, Charleroi - België
• Centre Pompidou, Metz - Frankrijk

Raadpleeg ons :
Sales@bpi.be
www.buzon.eu

• Koninklijke Militaire School, Brussel - België
• L’Arche de la Défense, Parijs - Frankrijk
• Aqualagon, Parijs - Frankrijk
• Kaden van de Seine, Parijs - Frankrijk
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