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Sistem U-BRS podkonstrukcije
Buzon U-BRS sistem - napreden sisten dvignjenih teras 
Nov sistem U-BRS aluminijske podkonstrukcije ponuja nove rešitve enostavnih in tehnično 
dovršenih  dvignjenih teras. Uporabljen kot podporni element, zagotavlja večjo stabilnost 
dvignjenih teras in omogoča lažji dostop in upravljanje zahtevnejših zunanjih površin.
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Zakaj izbrati  
sistem podkonstrukcije 
BUZON U-BRS ? 

Sistem U-BRS sestavlja aluminijska podkonstrukcij s potrebnimi nastavki. 
Zasnovan je z namenom hitrejše in natančnejše postavitve gres porcelan plošč 
vseh dimenzij. Podkonstrukcija debeline 18 ali 38 mm zagotavlja boljšo stabilnost 
vsaki posamezni plošči. Nepogrešljiva je pri postavitvah na toplotno izolacijo, 
saj omogoča, da se točkovna obtežba prerazporedi po podkonstrukciji. Največji 
razmak med podstavki je 80 cm pri 38 mm podkonstrukciji  ter 60 cm pri 18 mm 
podkonstrukciji.

Prihrani čas

Večja stabilnost pohodnih površin

Enostavnejša postavitev na podstavke

Stabilnost pri vratih

Postavitev plošč različnih velikih in 
formatov 120 x 120 cm ,   20 x 120,  

30 x 120 cm

ŠTEVILNE PREDNOSTI 
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PLOT PB

Sistem 
U-BRS podkonstrukcije za plošče
Sistem U-BRS podkonstrukcije  omogoča hitrejšo montažo ter večjo stabilnost plošč različnih 
dimenzij.Na voljo so  dodatki za kvalitetno izvedbo zaključnih elementov.

Sistem vključuje polipropilenske višinsko nastavljive podstavke, ojačane aluminijske 
podkonstrukcijske, distančnike v debelini 3 mm in vse potrebne stranske zaključke. 

U-BRS-B : Aluminijska podkonstrukcija 
(2400 x 65 mm): 18 ali 38 mm. 

18 mm / 38 mm
U-BRS-B

U-BRS-STOP prepreči, da plošče zdrsnejo s terase.  Zaustavi 
premikanje plošč.  

U-BRS-STOP

Podložne letve že imajo vgrajeno 
gumeno podlogo. 
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U-BRS-CONNECTOR : povezovalni element  pri spajanju dveh 
elementov podkonstrukcije. Po naročilu se lahko dobavi že 
sestavljen vogalni element.

U-BRS-VIS : vijak za pritrditev letev (3,9 x 19 mm)

U-BRS-CONNECTOR

U-BRS-END-T / U-BRS-END-B : set za izvedbo stranskih zaključkov. 
Prilagojeni za uporabo 20 mm gres porcelana. 

U-BRS-END

U-BRS-TABS 3 mm H17 : distančnik, ki določa razmak med 
ploščami in omogoča odtekanje padavinske vode. 

3 mm
U-BRS-TABS

U-N-BRS-EPDM-2 mm : Zaščita iz gume, ki je vstavljena v aluminijsko 
podkonstrukcijo, stabilizira  ploščo ini dodatno blaži prenos zvoka.

2 mm
U-N-BRS-EPDM
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U-BRS-VIS

PB-KIT-2 : Nastavek za pritrditev U-BRS sistema
Nastavek se pritrdi na podstavek le s pritiskom, brez uporabe vijakov. 
Podkonstrukcija lahko nato drsi vzdolž podstavka, postavitev se 
opravi hitro in učinkovito. 

PB-KIT-2

PB-KIT-8

Možna uporaba z univerzalnim 
nastavkom PB-KIT 8.
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Sistem 
U-BRS-LES
Sistem U-BRS-LES olajša delo pri izvedbi lesenih teras. Aluminijska 
podkonstrukcija se na podstavek pritrdi hitro in enostavno. Lesena terasa izvedena 
na podkonstrukciji U-BRS ima podaljšano življenjsko dobo. Sistem je prilagojen za 
uporabo z različnimi sistemi pritrjevanja. 

PODSTAVEK PB

Razmak med letvami je odvisen od vrste 
lesa.

U-BRS END, U-BRS TABS, U-BRS STOP in’U-
BRS Connector so namanjeni  uporabi s  
sistemom U-BRS za plošče .
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U-BRS-WOOD-B : Podložna letev iz aluminija (2400 x 65 mm) 

18 mm
U-BRS LES-B

PB-KIT-2 : Nastavek za pritrditev U-BRS sistema
Nastavek se pritrdi na podstavek le s pritiskom, brez uporabe vijakov. 
Podkonstrukcija lahko nato drsi vzdolž podstavka, postavitev se opravi 
hitro in učinkovito.

PB-KIT-2

U-N-BRS-EPDM-2 mm: Možna je dobava sistema z vstavljeno 
zaščito iz gume, ki stabilizira element in dodatno blaži prenos zvoka.

DESKE IN PRITRDITVENI SISTEM:   Povprašajte pri dobavitelju. 
Naš sistem aluminijske podkonstrukcije je primeren za različne vrste 
sistemov pritrjevanja lesa v različnih formatih. Več informacij o zahtevah 
posameznih drevesnih vrst in sistemov vam lahko poda vaš prodajalec 
lesa. 

2 mm
U-N-BRS-EPDM

PB-KIT-8

Možna uporaba z univerzalnim 
nastavkom PB-KIT 8.

Po naročilu se lahko dobavi tudi letev z gumico.
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Buzon Pedestal International s.a.

info@buzon.si
www.buzon.si

Maramo - svet parketa d.o.o., Dolenjska cesta 41 , 1000 Ljubljana

Tel.: + 386 41 844 648, + 386 31 574 019


