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De DPH-serie
De DPH-vloerdrager is stevig en sterk en de oudste van de familie vloerdragers 
van Buzon®. Hij is in hoogte verstelbaar van 18 tot 1070 mm en is voorzien van een 
afstelring en een ingebouwde PH5-hellingscorrector (tot 5%), waardoor hij de ideale 
drager is voor openbare ruimtes en grootschalige bouwprojecten.

De DPH-vloerdrager behoudt zijn sterkte en stabiliteit, ook bij zware en frequente 
belasting. Dankzij zijn versterkte structuur is hij bijzonder aanbevelenswaardig voor 
de plaatsing van zware bekledingselementen, zoals grote betonnen tegels.
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Voordelen van een plaatsing 
op vloerdragers
De aanleg van een terras met de conventionele aanpak is niet altijd eenvoudig. 
Uitzettende voegen, problemen met de waterafvoer, compensatie van hellingen... 
Al die problemen brengen de duurzaamheid van het terras sterk in het gedrang. 
Dat verklaart waarom de plaatsing op vloerdragers snel ingang heeft gevonden: 
ze antwoordt op alle moeilijkheden die men op de bouwwerven ontmoet.

Als echte voorloper in de sector voldoet Buzon® aan de verwachtingen van de 
markt, met oplossingen en producten voor alle soorten projecten. Residentiële 
terrassen, terrassen op platte daken, tuinaanleg, terrassen met fonteinen, podium, 
feesttenten, technische vloeren voor industriële toepassingen… 
Buzon® heeft oplossingen voor elke realisatie. 

Open voegen die, anders dan gesloten 
voegen, elk risico op barsten uitsluiten. 

Vlotte waterafvoer

Van 18 tot 1070 mm regelbare dragers

Betere warmte- en geluidsisolatie

Hogere stabiliteit dankzij de grote 
kop van de drager

Duurzame oplossing

Snelle en gemakkelijke plaatsing

Goede toegang tot het afdichtingsmembraan 
of de onderliggende structuur

VOORDELEN:

Moeiteloze en nauwkeurige correctie 
van hellingen tot 5%

Bestand tegen zware lasten

Uitgebreid gamma accessoires voor 
de afwerking van het terras

Technische voorzieningen worden aan 
het oog onttrokken

Respect voor het afdichtingsmembraan

100% recycleerbaar
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Onze DPH-serie

DPH-F17

17 mm

DPH-F28

28 mm

DPH-2-PH5

44-57 mm

DPH-3-PH5

55-79 mm

DPH-4-PH5

77-108 mm

DPH-5-PH5

100-175 mm

DPH-6-PH5

175-285 mm

DPH-7-PH5

285-400 mm

+ +

+ + +

DPH-serie met geïntegreerde hellingscorrector

Deze serie kan worden gecombineerd met de U-PH5-hellingscorrector, die onder de voet 
van de drager wordt geplaatst.

DPH-serie zonder geïntegreerde hellingscorrector

De DPH-PH5-hellingscorrector kan op de kop van de vloerdrager en/of de U-PH5-hellingcorrector 
kan onder de voet van de vloerdrager vastgemaakt worden.

DPH-02-PH5

33-44 mm

DPH-PH5

DPH-1

18-28 mm

DPH-PH5

U-PH5 U-PH5U-PH5

+++++++

U-PH5U-PH5U-PH5U-PH5U-PH5U-PH5U-PH5

Vast Regelbaar

DPH-8-PH5

355-515 mm

DPH-9-PH5

465-625 mm

DPH-10-PH5

545-740 mm

DPH-11-PH5

645-850 mm

DPH-12-PH5

720-960 mm

DPH-13-PH5

830-1070 mm

DPH-02

25-36 mm

DPH-2

35-53 mm

DPH-3

50-78 mm

+ + +

+ + +

U-PH5U-PH5U-PH5

DPH-PH5 DPH-PH5
DPH-PH5

+9 mm
of

+14 mm
of

+23 mm

De totale hoogte van de vloerdrager bedraagt meer dan 9 mm met de DPH-PH5-corrector, 
meer dan 14 mm met de U-PH5-corrector en meer dan 23 mm met beide correctors.

+ 14 mm
De hellingscorrector U-PH5 voegt 
14 mm hoogte toe.

++++++

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

Gedetailleerde informatie over 
hellingscorrectors vindt u op p. 35 tot 39.



Samenstelling van de DPH-vloerdrager

DPH-5-PH5-NSC

Diameter van de kop 
155 mm, oppervlakte 
188 cm²

DPH-5-PH5-NSC

Diameter van de basis 
200 mm, oppervlakte 
314 cm²
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Kop van de vloerdrager 
De kop van de vloerdrager wordt 
rechtstreeks op de voet of op de 
koppelbussen geschroefd. 
De kop van de vloerdrager, waarop 
verschillende onderdelen aangebracht 
kunnen worden om verschillende 
oppervlakken te ondersteunen, heeft een 
diameter van 155 mm. 

Verschillende accessoires kunnen op de kop 
worden bevestigd om problemen op de werf 
op te lossen.

Koppelbussen 
De DPH-koppelbussen worden tussen 
de voet en de kop van de vloerdrager 
geschroefd. Dankzij koppelbussen kunnen 
de vloerdragers tot 1070 mm hoog worden.

Basis van de vloerdrager 
De voet kan los op elk type compatibele 
ondergrond geplaatst worden of erop 
bevestigd worden.

DPH-C2

H: + 75 mm 
tot + 116 mm

DPH-C5

H: + 182 mm  
tot + 225 mm

U vindt de gedetailleerde samenstelling 
van elke vloerdrager op p. 68 tot p. 74.
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8 gaten in de basis van de vloerdrager 
verzekeren een volledige afwatering

Zijdelingse verstevigingen verbeteren
de stabiliteit van de vloerdrager

8 gaten maken de bevestiging 
van de vloerdrager mogelijk

Afstelring
De afstelring met linkse schroefdraad regelt 
de hoogte van de vloerdrager tot op de 
millimeter zodra die geïnstalleerd is. 

Geïntegreerde
hellingscorrector
Bij het gamma DPH-vloerdragers, dat start 
met DPH-02-PH5, zit de hellingscorrector 
in de kop van de drager. Hij corrigeert de 
helling met 0 tot 5% in stappen van 0,5%, 
wat de plaatsing van een horizontaal of 
hellend terras vergemakkelijkt. 

Veiligheidssysteem
De vloerdragers van de DPH-serie zijn 
uitgerust met een beveiliging tegen 
losschroeven, die belet dat het element 
loskomt wanneer de maximale hoogte 
bereikt is.

Vergrendelingssleutels
De vergrendelingssleutels aan beide kanten 
blokkeren de vloerdrager op de gewenste 
hoogte en zorgen bij een hoogte van meer 
dan 100 mm voor meer stabiliteit.
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OMGEKEERDE DPH-5-PH5

Het UPSIDE 
DOWN-systeem 
Als de toepassing een groter draagvlak 
vereist, bijvoorbeeld nabij muren 
en opstaande randen, kunnen de 
vloerdragermodellen DPH-02-PH5 tot DPH-
13-PH5 tevens omgekeerd worden gebruikt. 

Ook met omgekeerde DPH-vloerdragers 
kunt u nog steeds de accessoires gebruiken. 
Tegelkruizen, vulrubber, U-Wall en U-Edge 
blijven compatibel. 

Vergrendelings-
sleutels
Deze sleutels vergrendelen de vloerdrager  
op de gewenste hoogte.

 "De troeven 
 van de 
 DPH-serie" 

U-KEY
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Accessoires voor DPH
Ons gamma accessoires vervolledigt onze DPH-systemen om terrassen nog 
makkelijker te plaatsen. Ongeacht de configuratie van de werf hebben wij 
handige, betrouwbare oplossingen voor alle problemen die u op de werf 
kunt tegenkomen.
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Vulrubbers
Een vulrubber U-E10 of U-E20 is een klavervormige opvulling van 1 of 2 mm.
Het vulrubber stabiliseert de tegels, zorgt voor bijkomend geluidscomfort en 
compenseert variaties in de dikte van de tegels.

1 mm

U-E10

2 mm

U-E20

 "Een waaier aan 
 mogelijkheden" 
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Tegelkruizen
De tegelkruizen DPH TABS zijn verkrijgbaar in verschillende diktes: 2 mm, 3 mm, 
4,5 mm, 6 mm, 8 mm en 10 mm. Ze garanderen een gelijkmatige
uitlijning van de tegels op de kop van de Buzon®-vloerdrager.

2 mm

H-17

2 mm

H-25

3 mm

H-17

4,5 mm

H-25

4,5 mm

H-17

6 mm

H-25

6 mm

H-17

8 mm

H-25

10 mm

H-25

H: 17 mm

H: 25 mm

Door de tegelkruizen te breken kan men 
verschillende plaatsingsconfiguraties creëren.
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Waterpas

De waterpas van Buzon® U-KIT-SL80 is het onmisbare gereedschap voor het 
regelen van hellingen. Hij meet de waarde en richting van de helling van elke 
terrasdrager op elke plaats. Deze informatie is onmisbaar voor het gebruik van 
ons systeem om hellingen te corrigeren.

U-KIT-SL80

1 Om de grootte en de richting van de 
helling te bepalen, plaatst u de waterpas op 
een kruising.

2 Verplaats de waterpas om de luchtbel uit 
te lijnen op de pijl.

3 De luchtbel geeft de grootte van de 
helling aan in %. De uitlijning van de pijl toont 
de richting van de te compenseren helling. 
Duid de pijl en het cijfer aan op de ondergrond. 
Voorbeeld 3%.

1

2

3

3
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Hellingscorrectors 
in de DPH-serie

1 Ingebouwde 
hellings-
corrector

In de kop van vloerdragers 
DPH-02-PH5 tot DPH-13-PH5 zit een 
ingebouwde hellingscorrector. 
Daarmee kunt u een helling van 0 à 5% 
vereffenen in stapjes van 0,5%. 

Ingebouwde corrector

Ingebouwde 
corrector

Bij langdurige blootstelling aan een temperatuur van 
meer dan 25 °C van een op de grond geplaatste waterpas 
verdwijnt de luchtbel.  Plaats de waterpas in de schaduw!

0 %

0-5 %

0 %
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2 Hellings-
corrector  
DPH-PH5

De corrector DPH-PH5 kan op de kop
van vloerdragers zonder ingebouwde
hellingcorrector (DPH-F17 tot DPH-3)
geplaatst worden om de helling
te corrigeren.

DPH-PH5

Corrector  
DPH-PH5

+ 9 mm

3 Hellings-
corrector 
U-PH5

De corrector U-PH5 is een regelbare 
plaat die onder de voet van alle 
tegeldragers van de DPH-serie 
geplaatst kan worden en zodoende 
voor een perfecte helling zorgt. 
Hij kan gebruikt worden bij hellingen 
van meer dan 5%.

U-PH5

of

Corrector  
DPH-PH5

Corrector 
U-PH5

Ingebouwde 
corrector

Corrector 
U-PH5

KEY FOOT

Blokkeert de richting van de hellingscorrector tijdens 
het instellen van de hoogte van de vloerdrager

+ 14 mm

0 %

0-5 %
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Corrector 
U-PH5

Hellingscorrectie 

Buzon® biedt gebruiksvriendelijke oplossingen aan om bij het aanleggen van 
een terras de juiste helling te verkrijgen. 

2 Hellingscorrectie 
van 6 tot 10%1 Hellingscorrectie 

van 0 tot 5%

Ingebouwde 
corrector

Corrector 
DPH-PH5

Corrector 
DPH-PH5

Ingebouwde 
corrector

Corrector 
U-PH5

of
of

Onze correctors kunnen mechanisch afgesteld 
en gericht worden. Door twee correctors te 
combineren (ingebouwde corrector of DPH-PH5 
met U-PH5), kunt u dus op de afgewerkte drager 
een helling in de gewenste richting creëren.

Corrector 
U-PH5

3 Meervoudige 
hellingscorrectie

Corrector 
DPH-PH5

Ingebouwde 
corrector

Corrector 
U-PH5

of

INNOVEREND

0 %

0-5 %

0 %
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 "Oplossingen 
 voor elk 
 project" 

Balksteunen
De vaste en draaibare balksteunen worden met behulp van ons plug-insysteem 
op de BUZON ®-tegeldragers van het DPH-gamma bevestigd. Ze houden de 
steunbalken die de terrasplanken dragen stevig op hun plaats.

DPH-KIT-5

De DPH-KIT 5 is geschikt voor alle 
vloerdragers uit de DPH-serie.

Max.:
90 mm

Min.:
30 mm

DPH-KIT-3DPH-KIT-4

DPH-KIT 4 is compatibel met 
DPH-vloerdragers met een toegevoegde 

DPH-PH5-hellingscorrector.

Corrector 
DPH-PH5

Vloerdrager zonder 
hellings corrector Vloerdrager met 

ingebouwde 
hellings corrector

DRAAIBARE BALKSTEUNEN

VASTE BALKSTEUNEN

De DPH-KIT 5 is draaibaar en maakt het 
mogelijk om de steunbalk in alle richtingen 
te draaien, zodra de vloerdrager op de juiste 

hoogte is ingesteld.

Max.:
65 mm

Min.:
30 mm

De DPH-KIT 3 is compatibel met 
DPH-vloerdragers met ingebouwde 
hellingscorrector en met DPH-PH5-

vloerdragers zonder hellingscorrector.

Pin

Rack Plug Large!

Batten Holder

Pin

Rack Plug Medium!

Batten Holder

of



2524

Verhoger
Met de verhoger U-SHIM 5 mm kunt u de totale hoogte van de vloerdrager met 
5 mm verhogen (met de mogelijkheid om tot 4 elementen te stapelen): ideaal voor 
kleine hoogteaanpassingen op de werf.

5 mm
U-SHIM

U-SHIM is ook compatibel met onze 
hellingscorrector U-PH5.

U-PH5

U-SHIM

Max.: +20 mm

Tot 4 elementen kunnen worden gestapeld.
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Beschermingsmat

10 mm
U-PAD

6 mm
U-PAD

3 mm
U-PAD

De beschermingsmat U-PAD is van gerecycleerd rubber gemaakt. Ze wordt onder 
de drager geplaatst en verhoogt het geluidscomfort. Bovendien beschermt ze de 
ondergrond tegen doorboring. 

BSW Regupol ® 
Geluidsisolatie tot 23 dB

Tot 37 dB met  
Regupol ® Sound and Drain

U-PAD 200 x 200 mm

27

6 mm
U-PAD

3 mm
U-PAD

10 mm
U-PAD

6 mm
U-PAD

Indien nodig, kan de mat U-PAD worden gebruikt om de hoogte aan te passen en
niveauverschillen op te vangen (bv. afdichtingsmembranen op verschillende niveaus).

De beschermingsmatten U-PAD zijn er ook in een aangepast formaat (90 x 60 mm) 
voor gebruik onder houten steunbalken. Ze houden de steunbalken uit het water en 
zorgen ervoor dat regenwater makkelijker kan afvloeien. 

Al onze beschermingingsmatten U-PAD
zijn onbederfelijk.

U-PAD 200 x 100 mm

U-PAD 90 x 60 mm
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U-PAD GROUND, U-TABS FLAT

Buzon® heeft ook oplossingen voor het probleem van een geringe hoogte onder 
de tegels.

De combinatie van de accessoires U-TABS FLAT, U-GROUND en vulrubbers 
vergemakkelijkt de aanleg van terrassen wanneer de beschikbare hoogte onder de 
tegels beperkt is van 3 tot 17 mm. Het systeem garandeert een vlak terras met een 
goede verdeling van de plaatsingsoppervlakte (de tegels worden beter "gedragen").

U-PAD GROUND en U-TABS FLAT vormen 
een combinatie van producten maar 
worden afzonderlijk verkocht. 

3 mm
U-PAD GROUND

2 mm
U-TABS FLAT

3 mm
U-TABS FLAT

4,5 mm
U-TABS FLAT

6 mm
U-PAD GROUND

10 mm
U-PAD GROUND

3 mm 6 mm

10 mm
U-PAD

6 mm
U-PAD

HOE GEBRUIKT U ONS SYSTEEM? 

 "3 tot 17 mm 
 hoogte onder 
 de tegels" 

Men kan de accessoires op verschillende 
manieren combineren om de gewenste 
hoogte onder de tegels te bereiken.

3 mm 7 mm 13 mm 17 mm

3 mm 6 mm

3 mm

1 mm

10 mm

3 mm 6 mm

3 mm

1 mm

10 mm
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U-TABS SPIKE
Met het kruisstuk U-TABS SPIKE kan men tegels rechtstreeks op een losse
ondergrond, grind, een gazon enz. plaatsen... Het wordt gewoon in de grond
gestoken en vergemakkelijkt de aanleg van Japanse stapstenen of paadjes.

2 mm
U-TABS SPIKE

3 mm
U-TABS SPIKE

4,5 mm
U-TABS SPIKE

 "Een waaier aan 
 mogelijkheden" 

U-TABS SPIKE geeft een regelmatige voeg 
van 2, 3 of 4,5 mm tussen de tegels.

31

De kruisstukken kunnen zich aan alle 
plaatsingsconfiguraties aanpassen, 
ook langs een muur. 

50 mm
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Bevestiging terrasrand
De afwerkingsset DPH-END ondersteunt de randtegels en dekt de ruimte onder 
het op DPH-vloerdragers geïnstalleerde terras af. Twee haken op de kop en de 
basis van de vloerdrager houden de plinten van 20 mm dikte vast, voor een 
stevige, homogene afwerking.

ZIJRAND HOEK

DPH-END
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Afstandhouder voor muren
U-WALL schept 5 mm ruimte tussen de tegels en de muur. Dit bevordert de
afvloeiing van water en maakt het terras bestand tegen zware regenval, sneeuwval,
enz. Hij wordt op de kop van de DPH vloerdrager geplaatst.

Dankzij de soepele tegelkruizen past de 
U-WALL zich aan alle soorten muren aan: 
hoeken, gebogen muren, enz. Dat maakt zijn 
gebruik gemakkelijker en efficiënter.

U kunt de tegelkruizen van de U-Edge ook 
verwijderen, om de steun aan alle soorten 
legpatronen aan te passen.

U-WALL kan op de vloerdragers worden 
bevestigd door middel van schroeven, zodat de 
tegels op hun plaats blijven liggen. Hij kan ook 
op de kop van de vloerdrager worden afgesteld 
om de optimale afstand tot stand te brengen.

U-WALL

Patent pending

Voor meer stabiliteit raden wij aan de 
U-WALL-steun te gebruiken met het 
vulrubber U-E10 -WALL (1 mm dik) of 
U-E20 -WALL (2 mm).  Zo wordt de tegel 
gegarandeerd stabieler.

1 - 2 mm
U-E10 / 20-WALL

KENMERKEN

+ 3 mm
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1 / 2 mm
U-E10 / 20-EDGE

Steun voor  
terrasrandtegels
U-EDGE is een aanpasbare steun die op de vloerdragers van het gamma
DPH wordt bevestigd. Hij vergemakkelijkt de afwerking van het terras langs 
de muur dankzij een eenvoudige en snelle plaatsing. Hij wordt met alle 
mogelijke legpatronen en tegelvormen gebruikt.

2 mm
U-TABS

3 mm
U-TABS

4,5 mm
U-TABS

U-EDGE

Patent pending

Voor meer stabiliteit raden wij aan de U-EDGE-steun 
te gebruiken met vulrubber U-E10 -EDGE (1 mm dik) 
of U-E20 -EDGE (2 mm).  Zo wordt de tegel 
gegarandeerd stabieler.

HOE GEBRUIKT U DE U-EDGE-STEUN? 

U-EDGE is een steun die het gebruik mogelijk maakt van kleine (2 tot 14 cm breed)
of schuin gesneden tegels langs de muur. Deze kleine tegels worden op de steun
geplaatst, die op de vloerdrager kan worden vastgeschroefd.

U-EDGE wordt gebruikt in combinatie met 2, 3 en 4,5 mm dikke U-TABS-tegelkruizen. 
Wanneer ze op de steun geplaatst zijn, scheppen ze een voeg tussen de tegels en 
zorgen ze voor een stabiele plaatsing van de uitgesneden tegels.

+ 12 mm
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Met de U-EDGE creëert u een voeg tussen 
de tegels en de muur die de afvloeiing 
van water bij zware regenval, sneeuw enz. 
bevordert.

Dankzij de soepele tegelkruizen past de 
U-EDGE-steun zich aan alle soorten muren 
aan: hoekmuren, gebogen muren, enz. 
Dat maakt zijn gebruik gemakkelijker 
en efficiënter. 

U kunt de tegelkruizen van de U-EDGE ook 
verwijderen, om de steun aan alle soorten 
legpatronen aan te passen.

KENMERKEN

U-Edge wordt ook met onze universele 
bevestiging U-FIX-PLATE 1 gebruikt.

U-FIX-PLATE 1
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Bevestiging voor houten tegels
Met de DPH-FASTENER kunt u houten tegels bevestigen, zodat ze stabiel blijven,  
ook bij hevige wind.

DPH-FASTENER

Onzichtbaar na de plaatsingDe DPH-Fastener wordt op de kop van 
de vloerdrager geschroefd en past zich 

moeiteloos aan elk type houten tegels aan. 

KENMERKEN
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Anti lift kit
De Kit U-WASHER wordt gemakkelijk op alle soorten tegelterrassen geïnstalleerd
en voorkomt dat ze door felle windstoten worden opgelicht. 

35 mm
Inox (316)

U-WASHER

35 mm
Warm Grey (RAL 1019)

U-WASHER

35 mm
Polycarbonaat

U-WASHER

35 mm
Iron Grey (RAL 7011)

U-WASHER

35 mm
Signal Black (RAL 9004)

U-WASHER

35 mm
Window Grey (RAL 7040)

U-WASHER

35 mm
Light Ivory (RAL 1015)

U-WASHER

U-Washers bestaan in verschillende kleuren, 
om perfect bij de kleur van de tegels te passen. 
Wij kunnen op verzoek gepersonaliseerde 
U-Washers in RAL-kleuren leveren. 

De U-Washer bestaat ook in 50 mm. 

DPH-TABS 4,5 mm 
POM-WR

U-WASHER-schroef

U-WASHER

U-Washer wordt vastgezet met U-Washer-
schroef en het kruisstuk DPH-TABS 4,5 mm 
POM-WR.

U-WASHERS zijn op verzoek verkrijgbaar.
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Systeem U-BRS
Het Buzon Rail System (BRS) is een revolutie in de aanleg van verhoogde terrassen...

Het nieuwe draagsysteem U-BRS voor verhoogde buitenvloeren verzekert een eenvoudige 
en gemakkelijke plaatsing. Het draagsysteem garandeert een uitstekende stabiliteit en 
vergemakkelijkt de aanleg van buitenruimtes.
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Waarom het systeem 
U-BRS kiezen? 

Het systeem U-BRS en zijn aluminium steunbalken vergemakkelijken de 
plaatsing van 20 mm dikke keramische tegels van alle afmetingen. De 24 of 
38 mm dikke steunbalken garanderen een superieure weerstand tegen belasting. 
Ze vereisen slechts een afstand van 80 cm (maximaal) tussen elke vloerdrager 
voor steunbalken van 38 mm en een afstand van 60 cm (maximaal) voor 
steunbalken van 24 mm.

Tijdwinst

Grote stabiliteit van de belopen 
oppervlakken

Vereenvoudigde plaatsing van 
de vloerdragers

Stabiliteit van de overhangende delen

Mogelijkheid om tegels/planken buiten 
formaat te plaatsen (bv. groot formaat 
120 x 120 cm of kleine breedte 20 x 120, 

30 x 120 cm) 

NIETS DAN VOORDELEN 

41
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Samenstelling van 
het systeem U-BRS
Het praktische, functionele systeem U-BRS vormt een volledige structuur voor de 
verhoogde aanleg van buitenruimten. 

Het systeem omvat in de hoogte verstelbare vloerdragers van polypropyleen,
versterkte profielen in aluminium en kruisstukken voor afstand tussen de tegels.
Het systeem wordt aangevuld met afwerkingsaccessoires, zodat ze bij de plaatsing
aan alle vereisten beantwoorden.

U-BRS-B: Aluminium steunbalken 
(2400 x 65 mm): 24 of 38 mm. 
De steunbalken bestaan met coating (U-BRS-B) 
en zonder coating (U-BRS-M).

24 mm/38 mm
U-BRS-B

U-FIX-PLATE : Balksteun.
Gedetailleerde informatie over U-FIX-PLATE vindt u op p. 62 tot 64. 

DPH-VLOERDRAGERS

Pin

Plug Medium

OF

U-FIX-PLATE 5/1

U-FIX-PLATE 1

U-FIX-PLATE 5

U-BRS-STOP-N blokkeert de tegels aan de rand van het terras. 

U-BRS-STOP-N

U-BRS-CONNECTOR-N: connector om twee steunbalken aan 
elkaar te bevestigen. 

U-BRS-VIS-N : bevestigingsschroef voor steunbalken (3,9 x 25 mm)

U-BRS-CONNECTOR-N

U-BRS-END-T-N/U-BRS-END-B-N: inox afwerkingsset om 
de aankleding van de rand van het terras te vergemakkelijken. 
Twee platen met klauwtjes houden de plint van 20 mm vast. 

U-BRS-END-N

U-BRS-TABS-N: kruisstuk dat de afstand tussen de tegels regelt en 
voor een goede uitlijning en een snelle afvoer van overtollig water 
zorgt. Kruisstukken zijn verkrijgbaar in verschillende diktes: 2, 3 en 
4,5 mm.

U-BRS-TABS-N

U-BRS-EPDM-2 mm: Beschermingsstrip van EPDM
Wordt op de U-BRS steunbalk bevestigd om de tegel te stabiliseren 
en het geluidscomfort te verbeteren. 

2 mm
U-BRS-EPDM

U-BRS-VIS-N
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U-FIX-PLATE

U-FIX-PLATE-balksteunen maken de steunbalk vast aan de kop van de drager door 
erop te drukken. Eenmaal deze op de tegeldrager is geplaatst, volstaat het om de 
steunbalk op de tegeldrager te drukken, zodat de profielbasis van de steunbalk 
automatisch bevestigd wordt. Daardoor kan de tegeldrager onder de steunbalk 
verschoven worden voor een optimale plaatsing.

U-FIX-PLATE 1 U-FIX-PLATE 5

TERRAS ~ 20 m² TERRAS ~ 50 m²

GEBRUIK 

Gebruik en verdeling van U-FIX-PLATE 1 en U-FIX-PLATE 5 naargelang de 
afmetingen van het terras.

U-FIX-PLATE 5 ~ 20

U-FIX-PLATE 1 ~ 36

U-N-BRS ~ 18 

U-FIX-PLATE 5 ~ 58

U-FIX-PLATE 1 ~ 77

U-N-BRS ~ 43 

4,8 m

4
,19

 m

10,8 m

4
,6

3 
m

(Hoeveelheid bij benadering) (Hoeveelheid bij benadering)

Pin

U-FIX-PLATE
1 of 5

Rack Plug Medium
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TERRAS ~ 100 m²

U-FIX-PLATE 5 ~ 98

U-FIX-PLATE 1 ~ 144

U-N-BRS ~ 80 

U-FIX-PLATE

GEBRUIK 

Gebruik en verdeling van U-FIX-PLATE 1 en U-FIX-PLATE 5 naargelang 
de afmetingen van het terras.

Indien nodig kan het aantal steunbalken 
verdubbeld of verdrievoudigd worden.

16,8 m

5,
96

 m

INNOVEREND

(Hoeveelheid bij benadering)
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Samenstelling van  
U-BRS WOOD
Het systeem U-BRS-WOOD vergemakkelijkt de aanleg van uw houten terras
dankzij aluminium steunbalken. Ons systeem is compatibel met een groot aantal
houten planken en met verschillende bevestigingen.

DPH-VLOERDRAGERS

Het systeem om afstand te houden 
tussen de houten planken hangt af van 
de gekozen planken. 

U-BRS END, U-BRS TABS, U-BRS STOP 
en U-BRS Connector zijn uitsluitend 
compatibel met U-BRS-steunbalken.

Pin

Plug Medium

OF
U-FIX-PLATE 1

U-FIX-PLATE 5

U-BRS-WOOD-B: Aluminium steunbalken (2400 x 65 mm) 

18 mm

U-BRS WOOD-B

U-FIX-PLATE: Balksteun 

U-BRS-EPDM-2 mm
Beschermingsstrip van EPDM die op de steunbalken van 
U-BRS-Wood wordt geplaatst. De optionele strip stabiliseert 
de plank en verbetert het geluidscomfort.

HOUTEN PLANKEN EN HUN BEVESTIGINGEN: 
Niet geleverd door Buzon®!
Ons systeem met aluminium steunbalken is compatibel met de meeste 
houten planken en bevestigingen. Wij raden aan om meer informatie te 
vragen bij uw houtleverancier.

2 mm
U-BRS-EPDM

De steunbalken bestaan met coating (U-BRS-WOOD-B) 
en zonder coating (U-BRS-WOOD-M).

U-FIX-PLATE 5/1
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Afmetingen en oppervlakte  
van het terras 20 m² 50 m² 100 m² 1 000 m²

Lengte  5 10 10 50

Breedte 4 5 10 20

Formaat van de tegels Vloerdragers / m² Vloerdragers / m² Vloerdragers / m² Vloerdragers / m²

40 x 40 cm 7,70 7,28 6,76 6,43

50 x 50 cm  4,95 4,62 4,41 4,14

60 x 60 cm  4,00 3,60 3,24 2,94

75 x 75 cm  4,90 4,36 4,21 3,71

80 x 80 cm  4,15 4,06 3,65 3,24

90 x 90 cm  6,00 5,76 5,76 5,15

100 x 100 cm  4,95 4,62 4,41 4,14

120 x 30 cm  7,50 6,48 6,30 5,78

120 x 40 cm  5,50 5,04 4,68 4,34

120 x 60 cm 4,00 3,60 3,24 2,98

90 x 45 cm 6,00 5,76 5,76 5,15

Technische informatie 
en verbruik

GEMIDDELD VERBRUIK VAN DRAGERS PER M²

Het gebruik van vloerdragers is aanbevolen voor tegels van minimaal 30 x 30 cm, in overleg met de tegelplaatser.
Voor het plaatsen van niet-vierkante tegels varieert de hoeveelheid gebruikte vloerdragers volgens hun plaats onder de tegels. 
Deze informatie is indicatief, het verbruik hangt af van de specifieke kenmerken van elk project. 

Buzon® is niet verantwoordelijk voor verschillen in de hoeveelheden.

STANDAARD SYSTEEM / DRAGERS 

Voor een grotere nauwkeurigheid bij het berekenen van
het aantal vloerdragers raden wij u onze calculator aan.
U vindt hem op: www.buzon-calculator-dph.com

AANBEVOLEN POSITIES VAN DE VLOERDRAGERS ONDER DE TEGELS

40 x 40 cm

80 x 80 cm

120 x 30 cm 120 x 40 cm 120 x 60 cm 90 x 45 cm

90 x 90 cm 100 x 100 cm

50 x 50 cm 60 x 60 cm 75 x 75 cm
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Technische informatie en 
verbruik van vloerdragers

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN,  
VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES  
(60 cm hartafstand tussen de steunbalken) 

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN,  
VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES  
(50 cm hartafstand tussen de steunbalken) 

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN,  
VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES  
(40 cm hartafstand tussen de steunbalken) 

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN,  
VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES  
(45 cm hartafstand tussen de steunbalken) 

 Afmetingen en oppervlakte 
van het te plaatsen vlak 10 m² 50 m²

Lengte 5 m 10 m

Breedte 2 m 5 m

Verbruik van st. / m² st. / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 0,8 0,7

U-BRS EPDM 2 mm 1,6 1,4

U-BRS-TABS-N   
Tegels 20 x 120 cm 9,4 9,1

Tegels 30 x 120 cm 6,2 6,0

Tegels 40 x 120 cm 4,6 4,5

Tegels 60 x 120 cm 3,6 3,3

Tegels 120 x 120 cm 0,6 0,4

U-BRS-STOP-N 1,2 0,8

Vloerdragers (hartafstand 60 cm) 4,00 3,4

Vloerdragers (hartafstand 80 cm) 3,2 2,8

 Afmetingen en oppervlakte 
van het te plaatsen vlak 10 m² 50 m²

Lengte 5 m 10 m

Breedte 2 m 5 m

Verbruik van st. / m² st. / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 1 0,9

U-BRS EPDM 2 mm 2 1,8

U-BRS-TABS-N  
Tegels 50 x 50 cm 5,6 4,8

Tegels 50 x 100 cm 2,6 2,4

Tegels 100 x 100 cm 1,0 0,8

U-BRS-STOP-N 1,0 0,8

Vloerdragers (hartafstand 60 cm) 5,0 4,2

Vloerdragers (hartafstand 80 cm) 4,0 3,3

 Afmetingen en oppervlakte 
van het te plaatsen vlak 10 m² 50 m²

Lengte 5 m 10 m 

Breedte 2 m 5 m

Verbruik van st. / m² st. / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 1,2 1

U-BRS EPDM 2 mm 2,4 2

U-BRS-TABS-N   
Tegels 45 x 90 cm 5,2 4,8

Tegels 90 x 90 cm 1,2 1,0

U-BRS-STOP-N 1,3 1,0

Vloerdragers (hartafstand 60 cm) 5,5 4,6

Vloerdragers (hartafstand 80 cm) 4,4 3,7

 Afmetingen en oppervlakte 
van het te plaatsen vlak 10 m² 50 m²

Lengte 5 m 10 m

Breedte 2 m 5 m

Verbruik van st. / m² st. / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 1,2 1,1

U-BRS EPDM 2 mm 2,4 2,2

U-BRS-TABS-N   

Tegels 20 x 120 cm 11,3 11,0

Tegels 30 x 120 cm 7,5 7,2

Tegels 40 x 120 cm 5,5 5,4

Tegels 80 x 80 cm 2,4 1,9

Tegels 60 x 120 cm 4,3 4,0

U-BRS-STOP-N 1,2 0,8

Vloerdragers (hartafstand 60 cm) 6,0 4,9

Vloerdragers (hartafstand 80 cm) 4,8 4,1

U-BRS-SYSTEEM / VLOERDRAGERS

POSITIE VAN DE VLOERDRAGERS 
ONDER U-BRS-38 mm

POSITIE VAN DE VLOERDRAGERS 
ONDER U-BRS-24 mm

POSITIE VAN DE STEUNBALKEN U-BRS

Hartafstand tussen de 
vloerdragers
max.: 80 cm

Hartafstand tussen de 
vloerdragers
max.: 60 cm

Hartafstand 
60 cm

Hartafstand 
45 cm

Hartafstand 
50 cm

Hartafstand 
60 cm40 x 120 cm

30 x 120 cm

20 x 120 cm 60 x 60 cm

60 x 120 cm

45 x 90 cm 50 x 100 cm

90 x 90 cm 100 x 100 cm

Raadpleeg onze technische dienst 
voor een plaatsing als parket.
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Technische informatie 
en verbruik

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN,  
VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES 
(25 cm hartafstand tussen de steunbalken) 

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN,  
VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES  
(40 cm hartafstand tussen de steunbalken) 

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN,  
VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES 
(30 cm hartafstand tussen de steunbalken) 

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN,  
VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES  
(50 cm hartafstand tussen de steunbalken) 

Afmetingen en oppervlakte 
van het te plaatsen vlak 10 m² 50 m²

Lengte 5 m 10 m

Breedte 2 m 5 m

Verbruik van st. / m² st. / m²

U-BRS-18 2 1,8

Vloerdragers (hartafstand 60 cm) 10 8,4

 Afmetingen en oppervlakte 
van het te plaatsen vlak 10 m² 50 m²

Lengte 5 m 10 m

Breedte 2 m 5 m

Verbruik van st.  / m² st. / m²

U-BRS-18 1,2 1,1

Vloerdragers (hartafstand 60 cm) 6 4,9

 Afmetingen en oppervlakte 
van het te plaatsen vlak 10 m² 50 m²

Lengte 5 m 10 m

Breedte 2 m 5 m

Verbruik van st. / m² st. / m²

U-BRS-18 1,6 1,4

Vloerdragers (hartafstand 60 cm) 8 6,8

 Afmetingen en oppervlakte 
van het te plaatsen vlak 10 m² 50 m²

Lengte 5 m 10 m

Breedte 2 m 5 m

Verbruik van st. / m² st. / m²

U-BRS-18 1 0,9

Vloerdragers (hartafstand 60 cm) 5 4,2

SYSTEEM U-BRS-WOOD / VLOERDRAGERS

POSITIE VAN DE VLOERDRAGERS ONDER U-BRS-18 mm

Hartafstand tussen de 
vloerdragers
max.: 60 cm

Hartafstand 
25 - 50 cm

POSITIE VAN DE STEUNBALKEN U-BRS WOOD
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