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Drie decennia innovaties
Dertig jaar geleden zette Claude Buzon de wereld van de terrasdragers op zijn 
kop toen hij Buzon Pedestal International oprichtte. Sindsdien is niet alleen de 
familie, maar ook het assortiment flink gegroeid: samen met zijn kinderen Laure en 
Laurent heeft hij ondertussen vier generaties vloerdragers op de markt gebracht. 
De missie van het bedrijf? Alles in het werk stellen om de klant te helpen van hun 
buitenomgeving de leefruimte van hun dromen te maken.

Het succes van de onderneming is 
gestoeld op een solide basis. Sinds haar 
oprichting in het bedrijvenpark Hauts 
Sarts is de familiale onderneming tal van 
samenwerkingsverbanden aangegaan, 
waardoor ze nu over 25 partners 
beschikt in meer dan 50 landen. Een van 
de kernwaarden hierbij is vertrouwen, 
en dat vertrouwen wordt opdracht 
na opdracht versterkt door de tijd te 
nemen om naar de klant te luisteren 
en elk project vol enthousiasme uit te 
voeren.

Hoewel alles bij Buzon om stabiliteit 
draait, staat stilstaan niet in ons 
woordenboek. Innovatie is een van de 
drijfveren van het bedrijf om steeds 
doeltreffendere en gerichtere producten 
te ontwikkelen. Hierbij hechten we groot 
belang aan het milieu. Zo gebruiken we 
gerecycleerde grondstoffen en leveren 
we ook 100% recycleerbare producten 
af. We verkleinen bovendien niet alleen 
onze ecologische voetafdruk, maar 
planten ook bomen aan in Madagaskar. 
Hierdoor kunnen we vandaag trots 
zeggen dat onze onderneming CO2-
neutraal is!

Laure Buzon

Laurent Buzon

25 50
PARTNERS LANDEN

Onze partners wereldwijd

Claude 
Buzon

•  Zetel van het Europees 
Parlement, Brussel - België

•  Koninklijke Militaire School, 
Brussel - België

•  Nationaal Museum, Tokio, 
Japan

•  Universitair ziekenhuis van 
Kasas City, Verenigde Staten

•  Universiteit van Denver, 
Colorado, Verenigde Staten

•  Disneyland Parijs, Frankrijk

•  ...

Referenties



Wie zijn wij?
Buzon is een dynamisch team dat iedereen die op zoek 
is naar geavanceerde technische expertise voor de 
creatie van buitenleefruimtes, zorgvuldig ondersteunt.

Wat doen we precies? 
Wij ontwikkelen vernieuwende, ergonomische en 
duurzame producten op het vlak van draagsystemen.

Dat doen we door ons te omringen met 
gepassioneerde, trouwe en betrouwbare partners 
en medewerkers.

Wat drijft ons?
De waarden van onze onderneming zijn:

Kwaliteit
We besteden bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit 
van onze diensten, onze producten en de relatie die we 
aangaan met elk van onze klanten, maar ook met onze 
leveranciers.

Vertrouwen
Het verhaal van Buzon berust op het vertrouwen in onze 
partners en onze medewerkers, dankzij de autonomie 
die we hun bij elk project geven. 

Teamgeest
Ons familiebedrijf draagt teamgeest en solidariteit 
hoog in het vaandel. Dankzij deze samenwerking en de 
voortdurende steun van al onze medewerkers slagen we 
er telkens weer in om elke uitdaging tot een goed einde 
te brengen.

Ethiek 
Ethiek is een absolute prioriteit voor Buzon. Bij ons 
wordt iedereen gerespecteerd en wordt geluisterd naar 
ieders mening. Bovendien nemen we maatschappelijk 
verantwoord ondernemen bijzonder ernstig. Daarom 
garanderen we dat elk project wordt uitgevoerd met 
respect voor het milieu.

MEEWERKEN AAN 
DE DROMEN VAN 

ONZE KLANTEN

“
Claude 
Buzon
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De BC-reeks biedt terrasontwerpers 
een ongeëvenaarde vrijheid 

dankzij de vleugeltjes die perfect 
aansluiten op uw polygonale 
tegels. 

BC-REEKS

Dankzij hun ingebouwde 
hellingscorrector (0 - 5%) en 
stevigheid zijn de Buzon® 
vloerdragers

van de DPH-reeks de 
ideale oplossing voor alle 
commerciële, industriële en 
openbare projecten. 

DPH-REEKS

De vloerdragers van de PB-reeks 
zijn de laatste telg in het Buzon® 
assortiment. 

Hun vele accessoires maken 
ze geschikt voor gelijk welke 
vloerstructuur in uw residentiële 
projecten.

PB-REEKS

Onze 
draagsystemen...

...voor de creatie 
van leefruimtes

Onze vloerdragers bieden 
uiteenlopende oplossingen voor …

 • Zwembaden
 • Platte daken
 • Fonteinen
  •  Industriële 

vloeren

 •  Verlichte 
vloeren

 • Tuinen
 • Balkons
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