
www.buzon-world.com

BC-serisi
Her türlü teras ve zemin yükseltme için

uygulanabilir ayarlı ayak
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1987 yılında kurulan Buzon Pedestal 

International, Avrupa’nın ilk ve lider 

ayarlanabilir polipropilen ayak üreticisidir. 

%80 geri dönüştürülmüş ve %100 geri 

dönüştürülebilir polipropilen ayaklar, 

ayak başına 1000 kg’dan fazla yük taşıma 

kapasitesine sahiptir. Buzon eğim düzeltici  

kullanarak %5 e kadar olan eğimler gide-

rilir. Ayaklar istenen yüksekliğe getiril-

dikten sonra hareket etmemesi için özel 

anahtarıyla kilitlenebilir.

Ayaklar tüm gezilebilen çatı, teras, park, 

endüstriyel alanlar, sanayi alanları, havuz 

çevreleri ve açık sondaj kulelerinde uygula-

nabilmektedir.   

Alt eleman :
• Eğim düzelticinin kafası (yüzey 165 cm) 
• Yükseltici
• Alt taban (yüzey 314 cm2) 
• Eğim düzeltici (%5 eğime kadar)

Ayak kafası (1) yükselticiye veya alt tabana bağlanır. 
Kafanın çapı 145 mm olup, istenmesi halinde taş 
karoların birleşme yerlerine konan 2 – 4,5 – 6 – 8 – 10 
mm kalınlığında konumlandırma tırnakları mevcuttur. 
Söz konusu kafalar konumlandırma tırnakları olmadan 
da kullanılabilir. 

Ayak kafasının alt kısmında (2) yükseklik ayarının limitini 
belirten ve fazla yükseltmeyi engelleyen güvenlik 
çentiği mevcuttur. 

Ayak kafasındaki 8mm çapındaki 12 delik (3),  somun ve 
civatalar ile bağlantı yapmayı sağlar .

Yükseltici (4), ayak yüksekliğinin 200 mm’yi aşması 
durumunda kullanılır. 305 mm’yi aşan yüksekliklerde 
yatay çengeller (5) kullanılırsa sistemin daha stabil 
olması sağlanır. 

Alt taban (6), 5 mm kalınlığında olup çapı 200 mm’dir. 
Taban zemine serbest konabilir veya sabitlenebilir. 

Drenaj deliği (7).

Ayağın altına konan BC-PH5 (8) eğim düzeltici yatay 
olarak 0 ile %5 e kadar olan eğimi telafi edebilir (1mt. de 
0 ile 5 cm arasındaki eğimler için).

Inspiring creativity...
BC-Serie

Konumlandırma 
tırnakları
POM’ den üretilen konumlandırma 
tırnakları 2 – 4 , 5 – 6 – 8 – 10 mm 
kalınlığında mevcuttur.

Dairesel konumlandırma tırnakları

Dikdörtgen konumlandırma tırnakları

2 mm

2 mm

4,5 mm

4,5 mm

6 mm

6 mm

8 mm

8 mm

10 mm

10 mm



Talep edilmesi halinde tasarım 

bölümümüzdeki mimarlarla 2 boyutlu 

dosya hazırlanmaktadır. 

Bu çalışmalarla Buzon yükseltilmiş 

döşeme ayakları projeye yerleştirilmiş 

olur.

* Talep halinde halinde test raporları 

Uygulamalar 



 Pedestal not adjustable 

 Taban kirişini destekleme ayağı Malzemesi 
EPDM malzemeden oluşan        kaymaz ve ses emici 
kauçuk dolgu malzemeleri         1 ve 2mm kalınlığında 
olup özellikle mermer, granit     ve beton plaka 
uygulamalarında karşılaşılan     kot farklarını 
gidermektedir.

Screw

Guide BATTEN BATTEN

1 2

3

BC-2 BC-3 BC-4 BC-5
41 den 55 mm 55 den 85 mm 85 den 140 mm 116 den 200 mm

28 den 200 mm ye kadar standart ayak

BC-02
28 den 41 mm

Taban kirişini destekleme ayağı 35 – 90 mm arasına ayarlanabilmektedir. 
Destekleme ayakları sözkonusu kiri
leri farklı açılarda koymaya müsaittir.

Buzon BC-Serie Screwjack Ayaklar     
28 den 1030 mm ye kadar ayarlanabilir ayaklar

100 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm
B2 B3 B4 B5T2 T3 T4 T5B02 T02
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Security Key Sabit ayaklar

- security
- stability

- Longevity

Standart ayaklar BC-0 11 mm den başlar 
EPDM malzemeden oluşan         kaymaz ve ses emici 
kauçuk dolgu malzemeleri          1 ve 2mm kalınlığında 
olup özellikle mermer, granit      ve beton plaka 
uygulamalarında karşılaşılan      kot farklarını 
gidermekted

14 mm

11 mm

Standart ayaklar BC-1 14 mm den 
başlar 

BC-6 BC-7 BC-8 BC-9 BC-10 BC-11
198 den 305 mm 224 den 365 mm 330 den 531 mm 437 den 698 mm 545 den 864 mm 653 den 1030 mm

C3 yükseltici ile 200mm den  1030 mm ye kadar yükseklik ayarlama 
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t*Heights of Buzon Screwjack     

Adjustable pedestals from 28 to 1030 mm

B4 B5 B5 B5 B5 B5T4C3 C3 C3

x2 x3 x4 x5

C3 C3 C3T5 T5 T5 T5 T5



BC-PH5
Eğim duzeltici 
Ayağın tabanına koyulan eğim düzeltici ile 

zemindeki eğim %5’e kadar düzeltilir.

İki düzeltici konması halinde eğim %10 kadar 

düzeltilir. 

90°

5%

0%

0%

90°

5%

8%

0%

0%

Örnek :
BC- PH5 eğim düzeltici ile %5’e 
kadar zemin eğimi düzeltilir. 

Örnek : 
Zemindeki %8’lik eğim BC- PH5 (%5 + %3) ve 
BC-1 ayaklar ile düzeltilir.

BC-PH5 Eğim düzeltici, ayakları 12 mm 
daha yükseltmektedir.



Architecte : Xavier Jeangette (Liège)

Teras dizaynlarınız için sonsuz 
çözümler 

BC serisindeki konumlandırma tırnakları ile 

mimari tasarımınıza uygun hertürlü karoların 

uygulaması yapılabilmektedir. 

Konumlandırma tırnakları ayakların kafasına 

3600 ye birbirinden bağımsız olarak 

uygulanmaktadır.

90°

Dikdörtgen ve 
kare karolar

Üçgen 
karolar

Altıgen 
karolar

Üçgen 
karolar

Beşgen karolar

60° 120° 30° 90° 45°
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BUZON Pedestal International s.a.
Z. I. des Hauts-Sarts, Zone 1
Prolongement de la rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal (Belgique – Europe)
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Referanslar
•  AB meclisi,Brüksel – Belçika 
•  Kraliyet askeri okul Brüksel – Belçika 
•  Uluslararası müze Tokyo – Japan 
•  Üniversite hastanesi Kansas city – Amerika 
• Üniversite Denver-Colorado – Amerika
•  Avrupa  meclisi Strasbourg – France 
•  Sit of the General society, Brüksel – Belçika
•  Bank Communal Crédit, Brüksel – Belçika
•  Disneyland,Paris – Fransa 
• Film sanayi labarotuarı FUJY – Fransa
• Metro istasyonu Lisbon – Portekiz 
•  Trump Tower - IsTanbul

•  Diabete Traitement  Merkezi – Kuveyt 
•   Uluslararası tıyotro – Sıngapore 
•   Cıty bank – Bahran 
•  Graindorge (réservoir d’appui technique chimique)  – Fransa
• Amusement parkı – Belçika
• ABD Konsolosluğu – İstinye / İsTANBUL 
• Garanti Bankası, Genel Müdürlük Binası – Zincirlikuyu / İsTANBUL 
• Hebilköy Villaları – Hebilköy / BODRUM 
• Boğaziçi Üniversitesi, Natuk Birkan Binası – Hisarüstü / İsTANBUL 
• TED Koleji – ANKARA 
• Istanbul City Port

Acropolis müzesi – YunAnistAn

AvrupA merkez BAnkAsi Genel müdürlüğü – luksemBurG

ofis BinAsi – YunAnistAn

mArinA – turkeY

temple – tokYo (JApon) – Arch. shinkenchiku-shA

Amusement pArki – BelçikA

BAnk GArAnti – istAnBul (turkeY)üniversite denver – colorAdo (AmerikA)

BelçikA krAliYet okulu – BelçikA

seA-World eğlence pArki floridA – orlAndo – A.B.d.

KLASSIS HALI SAN. VE  TIC.   A.S.
Cumhuriyet Cad. No:50/E  
34367 Harbiye Sisli Istanbul
Türkiye
Tel : 0090/212/248.97.77
Fax : 0090/212/247.15.65
www.klassis.com
  

trump toWer - istAnBul (turkeY)


