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Connection Solutions.
The HALFEN Product range.

Paserelle Simone de Beauvoir, France

HTA  
Cast-In Channels

DEMU  
Fixing anchors

HMS -  
Brick Tie Channels

HTU Cast-In 
Channels

HGB -  
Balustrade Fixings

HTA-CS
Curved Solutions 

Channels

HZA -  
DYNAGRIP Cast-In 

Channels

HALFEN Framing System/
Accessories

HALFEN Framing Channels 
and HALFEN Bolts

HBS-05
Sisteme de continuitate 

MBT  
Sisteme de cuplare

HBT 
Sisteme de conectare

HIT  HDB  
Sisteme de armare Sisteme pentru elemente din constructii civile

HBB bi ® HTT/HTF  HCC  
Sisteme pentru stalpi  

prefabricati

HSC  

 

 DEHA  KKT - HA FRIMEDA  Body  Anchor
TPA Lifting Anchor 

MVA Sleeve Anchors  FA 
Flat Anchors

FPA  
Façade  

Panel Anchors

UMA 
Grout-In Anchors

SUK 
Sub Structure

HK4  
Brickwork Support 

SystemSisteme de ridicare
DEHA HD  DETAN Tension

Rod System

CONSTRUCTII, FATADE, INDUSTRIE:

pentru aceste domenii oferim o gama 

larga de produse. Calitatea si competenta

tehnica a marcii stau la baza fiecarui

produs.

HALFEN, DEHA, DEMU, si FRIMEDA

sunt marci ale Grupului Halfen: o solutie

adecvata pentru fiecare problema de

fixare.

O solutie specifica fiecarei aplicatii, cu

solutii tehnice la cele mai ridicate

standarde, nivel de calitate maxima si

siguranta in lucru.

SISTEME DE FIXARE, SISTEME CADRE SI ACCESORII 

SISTEME DE ARMARE HALFEN

SISTEME  DE  RIDICARE,  SISTEME  PENTRU  PREFABRICATE,  SISTEME FATADA DIN PIATRA ,  SISTEME SUPORT PENTRU 
CARAMIDA, SISTEME DE TIRANTI
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CATALOG DE PRODUSE

Acest sistem de fixare pentru fatade

ventilate este compus dintr-o parte

superioara cu o tija filetanta reglabila

pe verticala şi o parte inferioara prinsa

pe panou. Partea inferioara cu sau

fara reglare laterala.

Sistemul mai este prevazut cu un

surub pentru reglarea distantei de la

perete. Toate elementele acestui

sistem sunt din otel inox.

Se pot aplica accesorii ca tija de

sustinere, ancoraje, etc.

SISTEM DE F IXARE A PANOURILOR PENTRU FATADE

CONSOLE PENTRU PARAPETI

Consolele pentru parapeti sunt utilizate 

pentru fixarea parapetilor şi a panouri-

lor prefabricate, pentru pardoseli, tava-

ne, balcoane sau stâlpi.

Sunt înglobate în elementele prefabrica-

te şi se transporta pe şantier. Caracteris-

tica lor structurala este preluarea mo-

mentului de torsiune.

Când sunt fixate în profilele Halfen

consolele pot fi plasate orizontal si

reglate pe înaltime. Consolele pot fi

livrate si cu buloane pentru reglarea pe 

verticala.
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CATALOG DE PRODUSE

Sistemul HOP este conceput pentru a

suporta panouri prefabricate pozitionate 

orizontal şi fixate pe stâlpi.

Acest sistem brevetat permite executarea 

extrem de rapida şi simpla a operatiilor 

de instalare şi asamblare pe şantier.

:

HOP -  CONSOLE PENTRU PARAPETI

BAIONETE HALFEN

Baionetele pentru sustinerea panourilor, 

cu caracteristici care le ofera posibilitatea 

sa fie adaptate

Sistemul HOP este disponibil în trei

versiuni în functie de încarcarile utile 

pe fiecare suport: 50 kN, 80 kN şi 

120 kN.

Acest sistem permite reglarea pe cele 

trei directii.

Contra placuta A x 35 SP. 8
Gaura diam. 13; Gaura diam. 17
(A = 45 o 50 mm)

A

Profil cu gura de prindere
si suprafata dintata g min/max
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Profile de colt pentru fixarea in versiu-

ne standard sau la dimensiune

COLTARE HALFEN

PROFILE HALFEN PENTRU IMBINARI

Profile pentru sustinerea, asamblarea pa-

noului prefabricat. Este simplu şi practic. 

Se utilizeaza în faza de montaj.

Este livrat cu tratament de vopsire prin 

pulverizare.

HS M 16 x 60

Placuta de prindere

Profil Prindere

Piulita si saiba
de prindere

Cofrag din polistiren
pentru a obtine o nisa in 
panou

Panou

Stalp Panou

Exemplu de aplicatie
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ANCORA JE HALFEN PENTRU PANOURI SANDWICH

Ancorajele Halfen SPA pentru panouri 

sandwich sunt utilizate pentru a face le-

gatura între stratul frontal şi partea por-

tanta din panoul multistrat. Ajuta la 

transferarea greutatii panoului frontal, cu 

atât mai mult a solicitarilor la panoul por-

tant.

Ancorajele sunt realizate din otel inox 

pentru prevenirea coroziunii. Pe lânga  

ancorajele portante se utilizeaza sisteme 

şi alte profile de ancorare pentru împiedi-

carea deformarii panoului.

Profilele reglabile Halfen constituie o

metoda usoara si rapida de mentinere a 

montantilor pentru transferarea încarcarii 

verticale,cât si a celei din vânt, la care fa-

tada este supusa.

Sistemul este aplicabil la structurile

metalice cât si la cele din beton armat.

Este disponibil în diferite dimensiuni

pentru a permite o instalare rapida

deasupra sau frontal pe grinzi sau pe

placa intermediara a etajelor.

PROFILE HALFEN PENTRU PERETI  CORTINA
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INDICAŢIE LA ACEST CATALOG
Dreptul de modificări tehnice şi constructive.
Informaţiile din acest catalog se bazează pe nivelul tehnicii cunoscut nouă la data editării. Modificări tehnice şi constructive pot fi
efectuate oricând. HALFEN-DEHA nu răspunde pentru corectitudinea datelor din catalog sau pentru eventualele greşeli de tipărire.

Sistemul de managementul calităţii al societăţii HALFEN GmbH este certificat conform DIN EN ISO 9001:2000, Zertifikat-Nr.  
QS-281 HH pentru reprezentanţele din Germania, Elveţia şi Polonia. 
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