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VIJZEL TYPE 1KW 

Dé onderconstructie voor omgevingen waar geen vaste 
rastermaat aanwezig is!

Onderconstructie
Vijzel type 1KW 
Deze onderconstructie is ontwikkeld om flexibiliteit toe te voegen aan panden 
waar bijvoorbeeld slimline- of wingvloeren worden toegepast. Om een verhoogde 
vloer te installeren, dient in beide richtingen om de 600 mm een montagepunt 
voor de vijzel aanwezig te zijn. Bij slimline- of wingvloeren liggen de IPE-profielen 
of betonribben doorgaans echter op afwijkende maten uit elkaar. Om dit euvel op 
te lossen, heeft PBS de vijzel type 1KW ontwikkeld. Met deze onderconstructie 
kunnen grotere overspanningen worden gemaakt en kan toch worden gewerkt met 
standaard panelen van 600 mm x 600 mm. Daar komt bij dat met dit type vijzel 
toch een beperkte afgewerkte hoogte kan worden gerealiseerd.

Onderconstructie
Draagkracht:
Deze constructie wordt zo uitgevoerd dat deze voldoet aan de Eurocode, 
gebruikersklasse B (kantoorgebouwen), gevolgklasse CC2, berekend op basis van 
een puntlast van 3 kN.  Standaard kunnen overspanningen tot 1.700 mm worden 
gerealiseerd. Grotere overspanningen zijn in overleg mogelijk.

Onderconstructie
Montage 
Deze vijzel kan worden gemonteerd op houten-, stalen- en betonnen 
onderconstructies.

PBS aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid 
voor enigerlei directe of 

indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit de informatie 
op dit productblad.

Door de stelbaarheid van de 
vijzel wordt altijd een waterpas 

eindresultaat gerealiseerd.
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De hoogte is 90 mm - 170 mm.  
Afhankelijk van overspanning en type paneel.

Diameter voetplaat
98 mm

Schroefdraad vijzelkop
M16

Materiaal
Staal, gegalvaniseerd, geel 
gepassiveerd

Vijzelhoogte
30 mm

Stelbereik
+/- 3 mm 

Montage
Op constructieve vloer met PU-lijm

Rastermaat
In de ene richting worden de 
vijzels h.o.h. 600 mm geplaatst. 
In de dwarsrichting dient de 
vijzelafstand per project te worden 
bepaald. (Ter hoogte van de 
aansluitingen op bouwkundige 
onderdelen onstaan afwijkingen in 
het raster.)
 

Dikte
2 mm

Materiaal
Geleidend kunststof, voorzien van 
nokjes t.b.v. de positionering van de 
panelen

Onderconstructie
Vijzel 

Onderconstructie
Koker 

Onderconstructie
Dempingsplaatje 

Afmetingen
Breedte: 40 mm 
Hoogte: 40 - 100 mm (afhankelijk van de 
gewenste overspanning)

Materiaal

Staal, elektrolytisch verzonken

willekeurige afmetingen
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