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DPH-serie
Justerbare sokler i høy kvalitet 

for alle typer terrasser
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Buzon Pedestal International (B.P.I.s.a.)

ble etablert i 1987 i Belgia. Buzon 

Pedestal er den første produsenten av 

justerbare sokler. Soklene er justerbar 

millimeter for millimeter opp til 

850mm høyde. Soklene er produsert 

i polypropylen og klarer belastninger 

opptil 1000kg pr sokkel. Buzon sokler 

er laget for å kunne understøtte 

stein heller, betong heller, jern rister, 

treterrasser, terrasser i kompositt. 

Buzon sokler passer også ypperlig til 

å skjule tekniske installasjoner som 

vvs rør, ventilasjonskanaler i de fleste 

miljøer både on- og offshore, privat 

og offentlige installasjoner/miljøer.

Basis elementer :
• Fallutjevner (0 – 5%)
• Topp på sokkel (areal på topp på er 175cm2)
• Forlenger
• Fot på sokkel (areal på fot er 320cm2)

Fallutjevneren  PH5(1) kan utjevne fra 0 – 5% (0 – 5cm 
pr meter). Fallutjevneren kan monteres på toppen av 
soklene DPH00, DPH1, DPH2 og DPH3. Fallutjevneren 
PH5 er inkludert på soklene DPH4 tom DPH11.

Toppen er festet (2) enten til forlengelsen eller til foten 
på sokkelen. Toppen som har en diameter på 150mm 
kan påmonteres forskjellige deler alt hva sokkelen skal 
benyttes til, om det er heller, bjelker, jernrister etc.

Forlengeren(4) benyttes dersom sokkelen skal ha en 
høyde på mer en 170mm. Det finnes to kroker på siden(5) 
av forlengeren som muliggjør å knytte sammen flere 
sokler for å bedre stabiliteten når høyden overstiger 
600mm.

Justeringsring(6), høy eller lav. Har en diameter på 
115mm og er lings gjenget.

Foten(7) hviler på en flate som er 205mm i diameter og 
5mm tykk. Foten kan enkelt festes til underlaget gjennom 
de 8 hullene dersom det er påkrevd. 

Både toppen, forlengeren, justeringsringen og foten har 
sikring (3) for å hindre at gjengene skrues for langt ut.

(8)Dreneringshull.

Justerbare sokler i høy kvalitet for både
offentlige og private installasjoner

DPH-Serie

Fallutjevner (fra DPH4 tom DPH11)
Fallutjevneren er produsert i polypropylen. De kan utjevne 
fall horisontalt med inntil 5%(0 – 5cm pr meter).
Normalt vil et godt fall for vannavrenning ha ca 2% fall.
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Installasjoner

Vi kan ved større prosjekter 

samarbeide med arkitekter og 

entreprenører for detaljprosjektering 

på forespørsel. Tegninger etc kan 

og i visse tilfeller utføres i 2D i kjente 

filformater.

* Spesifikasjoner på forespørsel



DPH-1DPH-0 DPH-2 DPH-3 DPH-4 DPH-5
28 mm17 mm 35mm tom 53mm 50mm tom 78mm 74mm tom 110mm 100mm tom 175mm

Standard sokler 17mm tom 170mm 
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Høyder på Buzon sokler, DPH-Serie
Sokler fra 17mm tom 850mm

Topper for heller, stein, 
jern rister etc 
Toppen kan påmonteres topper med avstandspinner fom 2 tom 
10mm tykkelse på. Dette gir bl.a. dreneringsmuligheter ved bruk av 
heller av forskjellig type.

Topp for bjelkelag

Foring 
Produsert i EPDM i 1 og 2mm tykkelse 
forsterket(Shore 50) til bruk sammen med stein, 
marmor, granitt etc
• For å øke friksjon under stein/helle
• Lyddemping
Muliggjør for å ta opp tykkelseforskjeller på stein, 
betong granitt-heller etc.

Bjelketopp for de fleste konstruksjoner  :
• Trebjelker
• Komposittbjelker 
• Aluminium profiler/bjelker
Plass til bjelke på inntil 65mm bredde. 
Hull for mekanisk feste av bjelker.

2 mm

8 mm

4,5 mm

10 mm rf-2 mm

6 mm

+ +

= =

DPH2 DPH3

PH5 PH5
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PH5

0 – 5% (0 – 5cm/m)
190cm2

190cm2315cm2

315cm2

DPH-6 DPH-7 DPH-8 DPH-9 DPH-10 DPH-11
175mm tom 290mm 245mm tom 405mm 320mm tom 520mm 390mm tom 635mm 460mm tom 750mm 530mm tom 850mm

Høyder fom 170mm tom 850mm benyttes kobleren C3

x2 x3 x4 x5 x6

B5 B5 B5 B5 B5C2 C2 C2 C2 C2 C2T5/PH5 T5/PH5 T5/PH5 T5/PH5 T5/PH5 T5/PH5

*

PH5
Fallutjevner Snu DPH5
Benyttes for å 
kompensere fall fra 0 
og opptil 5% (0mm 
tom 50mm pr meter). 
Normalt vil et godt fall 
for vannavrenning ha ca 
2% fall.

Dersom det er behov for en større flate for å legge 
toppdekket på kan sokkelen snus.



Terrasse på sokler med steineheller som toppdekke

Terrasse med trevirke i offentlig miljø



Fontene terrasse i havnen i Dubai

Terrasse på restaurant med betongheller



info@buzon.eu – www.buzon.eu

Produsent   Importør til Norge
BUZON Pedestal International s.a. TerrasseSpesialisten AS
Z. I. des Hauts-Sarts, Zone 1  Hillerenveien 82
Prolongement de la rue de l'Abbaye 5174 MATHOPEN
B-4040 Herstal (Belgique – Europe) Tlf: +47 5570 6562 
Tél. : +32 (0)4 248 39 83   Faks: +47 923 71 268 
Fax : +32 (0)4 264 82 38  Mail: post@terrassespesialisten.no

Andre internasjonale referanser:
• Parlamentsplassen i Brussel – Belgia(2000m2 høyde 550mm) 
• Kongelig militærskole, Brussel – Belgia (Treterrasse – 1500m2)
•  Nasjonalmuseet i Tokyo – Japan (300m2)
•  Universitetssykehus i Kansas City – USA (1000m2)
•  Universitetet i Denver, Colorado – USA
• Parlamentsplassen i Strasbourg – Frankrike (2000m2)
•  Torg Brussel – Belgia
•  Bank Communal Crédit, Brussel – Belgia
•  Disneyland, Paris – Frankrike (500m2)
•  Industri laboratorium for film FUJY – Frankrike
• Metro stasjonen I Lisboa – Portugal
• Pretronas Tower Kualalumpur – Maylaysia
•  Diabetessenteret i Kuwait
• Nasjonalteateret i Singapore (1500m2)
• City Bank – Bahrain (875m2)
•   Fornøyelsespark Belgia

Kennedy Senteret - WaShington handelSKammeret - luxenbourg

FornøyelSeparK SeaWorld – orlando uSa

Wynn CaSino - laS VegaS

Coyote arena - phoenix arizona

baSSet St-Condo –  denVer

uniVerSitetet i denVer-Colorado i uSa

greenlaKe Villa patio –  Seattle

millenium Fontenen reFleCtio - ChiCagoaKropoliS muSeum - hella

oFFiCe building - greeCe

Forhandler:


