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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



CATALOG DE PRODUSE

Sistemul HALFEN POWERCLICK este

un concept nou pentru sustinerea

tevilor de tip industrial. Pâna la

aparitia lui nu era posibila realizarea

sustinerii fara un numar mare de

elemente.

Sistemul HALFEN POWERCLICK este

realizat pentru a îndeplinii exigentele

de sustinere a tevilor industriale.

:
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CATALOG DE PRODUSE

Sistemul de profile Halfen pentru

instalatii şi industrie cuprinde buloane

Halfen şi placi filetate şi ofera toate

avantajele unei conexiuni reglabile

pentru beton şi alte materiale. Profilele 

sunt utilizate în multe sectoare, ca de 

exemplu:

Constructiile instalatiilor industriale

Constructii metalice

Inginerie mecanica

Instalatii solare

Industria alimentara

Ascensoare

Instalatii de ridicare.

Datorita sistemelor foarte variate compu-

se din profile, buloane şi accesorii Halfen 

se poate alege o solutie mai eficienta şi 

economica.

Sunt disponibile urmatoarele sisteme

de profile:

- încarcari dinamice

- sudarea structurilor metalice

- încarcari grele

- Cu un singur tip de placa filetata,

adaptat tuturor incarcarilor standard

- sistemul este compatibil cu

sistemului HALFEN POWERCLICK

- este numai cu profile plate pentru

încarcari usoare

Toate cele trei sisteme HALFEN sunt

disponibile în versiunea otel inox, otel

zincat la cald, pre-galvanizat sau netratat.

PROFILE HALFEN SI  ACCESORI I
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CATALOG DE PRODUSESUPORTURI S I  ACCESORI I  PENTRU INDUSTRIE

Consolele HALFEN sunt realizate din 

profile comune care ofera avantajele unei 

instalari rapide şi sigure. Consolele 

confera o buna reglare fara alte operati-

uni de lucru.

Ele constituie un suport complet a insta-

latiilor şi au o protectie ridicata la corozi-

une (otel inox sau zincat la cald) care  

ramân intacte pe perioada exploatarii.

O mare parte a acestor console sunt

compatibile cu sistemul POWERCLICK

Coliere HALFEN sunt proiectate pentru

instalari reglabile, adaptate tuturor

profilelor pentru instalatii HALFEN.  

Pentru noul sistem HALFEN POWER-

CLICK, masurile colierelor Halfen sunt 

adaptate caracteristicilor standard ale  

tevilor. 
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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. 

 Bucuresti, Str. Magnetului, 60, sector 3,Tel.: +40 (0)723 157 806
 E-mail: office@midan.ro · www.midan.ro

SC MIDAN SISTEME IN CONSTRUCTII SRL 
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