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PB-5 PB-6 PB-7 PB-8 PB-9 PB-10 PB-11

Gama

Piedestalul PB reprezintă cea mai recentă aventură Buzon și este prietenul 
tuturor.

Acestea sunt ajustabile de la 28 la 955 mm și sunt perfecte pentru crearea de 
spații rezidențiale.

Ergonomia sa face piedestalul PB ușor de reglat și permite instalarea rapidă și 
fiabilă.Suprafața mărită a capului piedestalului PB este special adaptată pentru 
așezarea plăcilor ceramice foarte groase, pavajelor din beton sau piatră naturală 
sau podelelor din plăci de lemn sau compozite.

PB-00 PB-01 PB-1 PB-2 PB-3 PB-4

230 la 315 mm 285 la 367 mm 365 la 480 mm 480 la 595 mm 560 la 715 mm 675 la 830 mm 755 la 955 mm

15 mm 28 la 42 mm 42 la 60 mm 60 la 90 mm 90 la 145 mm 145 la 245 mm



Accesorii

0-5%
14mm

Plăci distanțiere și de nivelare

Distanțierele cu grosimea de 2, 3 sau 4,5 mm și 
înălțime de 17 mm sunt fixate prin presiune pe 
piedestalurile BUZON din gama PB. Distanțierele 
reglează distanța dintre pavaje, asigură alinierea 
și permit evacuarea rapidă a excesului de 
apă.

Nivelatorul U-E20 este o inserție în 
formă de trifoi de 2 mm. Așezat pe 
piedestalul Buzon, acesta stabilizează 
pavajul, asigură un confort acustic 
suplimentar și, datorită faptului că 
poate fi divizat, compensează variațiile 
de grosime ale pavajului. Nivelatorul 
este de asemenea disponibil într-o 
grosime de 1 mm.

Corector de înclinare

Corectorul de înclinare este o placă reglabilă 
care trebuie așezată sub baza piedestalurilor 
BUZON din gama PB. Acesta controlează 
înclinările măsurate cu nivela cu bulă de aer 
U-KIT-SL80. O terasă orizontală sau înclinată se 
poate obține în funcție de cerințe.

Înălțimea totală a piedestalului va crește 
cu 14 mm. 



BSW Regupol: Izolație acustică 
de până la 37dB.

Set de finisare

Setul de finisare Buzon PB-END 
împachetează marginea spațiului creat sub 
podeaua instalată pe piedestaluri din gama 
PB. Două lame cu gheare înconjoară plinta 
de 20 mm grosime.

Sistem de șine U-BRS (Buzon Rail System)

Grinzile din aluminiu permit și facilitează instalarea 
plăcilor ceramice de 20 mm de toate mărimile. 
Timpul economisit și stabilitatea crescută a structurii 
vor încânta profesioniștii. Grosimea de 38 mm asigură 
o rezistență mai mare la sarcinile aplicate și necesită 

o distanță de numai 80 cm între fiecare piedestal 
de sprijin.



Vis

3

Numărul mediu de piedestaluri pe m2:

Acestea sunt numai valori indicative, deoarece valorile exacte vor fi 
diferite în funcție de cerințele fiecărui proiect, etc. Buzon nu își poate 
asuma nici o responsabilitate în ceea ce privește abaterile.

Suport pentru grinzi 

Suportul pentru grinzi PB-KIT5 este fixat prin 
apăsarea pe piedestalurile BUZON din gama 
PB. Acesta fixează în mod eficient grinda și 
piedestalul pentru a crea podele din lemn 
sau compozite.

Dimensiunea podelei 20 m² 50 m² 100 m²

Formatul pavajelor piedestaluri/m² piedestaluri/
m² piedestaluri/m²

40 x 40 cm 7,70 7,28 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



Partenerii noștri din întreaga lume

Referințe

• Resorturile integrate de la Marina Bay Sands, Singapore

• One World Trade Center, New York

• Disneyland, Paris, Franța

• Burj Khalifa, Dubai 

• Excel, Londra, Marea Britanie

• Wynn Resort & Casino Hotel, Las Vegas, SUA

• CapitaGreen, Singapore

• Terminalul pentru pasageri Sydney Cove, Australia

• Docurile de pe Sena, Paris, Franța

• Grand Hyatt Hotel, Tokyo, Japonia

Contactați-ne:
sales@bpi.be

www.buzon.eu

Head office


