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A HALFEN-DEHA minőségirányítási rendszer németországi, svájci és poznani/Lengyelország telephelyekrea 

DIN EN ISO 9001/2000 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, tanúsítvány száma: QS-281 HH.

Magyarországi minősítések: ÉME A - 723 / 1998; A - 1039 / 1998
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BETON, HOMLOKZAT, SZERELÉSTECH-

NIKA – ezen a három területen kínálunk 

Önnek széles termékválasztékot. Ebben a 

választékban minden termékben egy-egy 

ismert márka minősége és technikai kom-

petenciája mutatkozik meg.

A HALFEN, DEHA, DEMU és FRIMEDA 

azok a márkák, melyekkel a HALFEN-

DEHA kereskedelmi társaság minden  

rögzítési feladathoz megfelelő rendszert 

kínál. Az alkalmazásra összpontosító  

megoldások igényes műszaki követel-

ményekkel, valamint kiváló minőségi és 

biztonsági színvonallal rendelkeznek.

RÖGZÍTÉS TECHNIKA

HALFENSÍNEK

BETON

HTU SÍNEK

BETON

FALI ÖSSZEKÖTŐSÍNEK 

BETON

HALFEN KORLÁTRÖGZÍTÉS    

BETON

DEMU RÖGZÍTŐHÜVELYEK    

BETON

HALFEN FEJES CSAPSZEG        

BETON

HALFEN ÉLVÉDŐK

BETON

HALFEN KONZOLTARTÓK       

FACADE

HALFEN SZÉLKAPCSOK

FACADE

DETAN VONORÚD RENDSZER

FACADE

HBS-05 BETONACÉL TOLDÓK

BETON

HALFEN CSATLAKOZÓK HBT

BETON

MBT BETONACÉL TOLDÓK

BETON

HALFEN ÁTSZÚRÓDÁSI VASALAT HDB

BETON

HALFEN ERKÉLYKONZOLOK HIT

BETON

CRET NYÍRÓERŐ TÜSKE

BETON

DEHA ZSALUZÁSTECHNIKAI ELEMEK

BETON

HALFEN NATURKŐ RÖGZÍTŐK

FACADE

HALFEN CURTAIN WALL HOMLOKZATI RENDSZER

FACADE

DEHA TÁVOLSÁGTARTÓK

BETON

HALFEN OSZLOPPAPUCS - HCC

BETON

FRIMEDA SZÁLLÍTÓ ELEMEK

BETON

DEHA EMELŐCSAPOK

BETON

DEHA HD -EMELŐHÜVELY

BETON

DEHA EMELŐHURKOK

BETON

DEHA EMELŐSZERKEZETEK

BETON

HALFEN SZERELŐSÍNEK ÉS TARTOZÉKAI

MONTAGETEKNIK

HALFEN SZERELŐ SZERKEZETEK

MONTAGETEKNIK

HALFEN POWERLICK SZERELÉSTECHNIKA

MONTAGETEKNIK

HALFEN FALPANELTARTÓK

FACADE

HALFEN SZENDVICSPANEL VASALATI ELEMEK

FACADE

DEHA PANELÖSSZEKÖTŐ TARTÓ ELEMEK

FACADE

VASALÁSTECHNIKA SZÁLLÍTÓ ÉS EMELŐ ELEMEK

TÉGLA HOMLOKZATOK

VONÓRUDAK

NATURKŐ RÖGZÍTÉS

FÜGGÖNYFAL RÖGZÍTÉS          

BETON HOMLOKZATOK

POWERLICK

SZERELÉSTECHNIKA
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KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

•  Vasbeton homlokzatok
•  Készbeton elemek 
•  Szereléstechnikai elemek
•  Kéregpanelek

A HTA Halfen-sínek olyan rögzítésekhez 

is kiválóan használhatók, ahol dinamikus 

terhelések lépnek fel, mint pl. darupálya 

rögzítések vagy géprögzítések. Ehhez 

különleges, melegen hengerelt profilok 

állnak rendelkezésre.

A Halfen-sínek különleges minőségi 

jellemzői:

•  Nagy terherbírások 32 kN-ig ill.128 
kN/m-ig 

•  Kis peremtávolságok 5 cm-ig
•  Jó igazíthatóság
•  Zaj- és szennymentes szerelés
•  Statikus és dinamikus terhelésekre 

engedélyezve (DIBt Berlin)
•  Kiemelkedő korrózióvédelem, tűzihor-

ganyzott és A4-es rozsdamentes  
kivitel 

A bebetonozott Halfen-sínek minden  

szempontból megfelelő, könnyen 

szerelhető és beigazítható rögzítésként 

használhatók. A teljes habkitöltés vagy 

egy kitöltő csík védi az üreges teret a be-

ton behatolása ellen. A Halfen-sínekhez 

tetszőleges csatlakozó szerkezetek csava-

rozhatók hozzá, mint pl.

Ezeknek a minőségi jegyeknek köszön-

hetően a Halfen-sínek nélkülözhetetlen 

termékek minden tervező és felhasználó 

számára.

A Dynagrip Halfen-síneket olyan alkalma-

zásokhoz fejlesztették ki, melyeknél a sí-

neknek hosszirányában is nagy terheket 

kell elviselni. Ezek a nagyteljesítményű 

profilokakár 3 kN-os dinamikus terhelés-

komponenseket is képesek hordozni. A 

különlegesfogazás alakzáró teherfelvételt 

biztosít. Eza megoldás kizárja a megcsús-

zás veszélyét.

A Dynagrip Halfen-sínek teljesítik mind-

azokat a feltételeket, melyek felvonók 

vezető síneinek rögzítéséhez szükségesek: 

háromdimenziós teherfelvétel jelentős di-

namikus terhelés komponesekkel. A sínek 

függőleges beépítésre is kiválóan alkal-

masak, mint például betonoszlopokban, 

ahol a terhelés a sín hoszszanti irányában 

hat.

A minőségijellemzők az alábbiak:

•  Nagy teherhordó képesség 12 kN-ig 
eredő terhelésként minden irányban 

•  Megengedett kilengés 3 kN-ig terjedő 
dinamikus terhelés mellett

•  Kompakt termékválaszték két,  
HZA 29/20 és HZA 38/23 profi llal

•  Kiváló korrózióvédelem 
tűzihorganyzott kivitelben

•  Az építési felügyelet által engedélyez-
ve (DIBt Berlin)

KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!HALFEN-S ÍNEK

DYNAGRIP HALFEN-S ÍNEK
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KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

A könnyen bebetonozható HGB Halfen-sí-

nekkel és a hozzá rendelhető nagy szi-

lárdságú Halfen-csavarokkal a korlát osz-

lopok biztonságosan és statikailag kifo-

gástalanul rögzíthetők 10 cm-nél 

vastagabb betonlemezek homlokoldalára.

Ezt a különleges betonacélból készült és 

felgörbített horgonyfejjel ellátott hátoldali 

kihorgonyzás teszi lehetővé.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Beigazítható korlátrögzítés
•  Terhelhetőség 25 kN-ig egyedi ter- 

helés ill. 2 x 17,5 kN kettős terhelés 
mellett

•  10 cm fölötti hosszúságban 
rendelhető

A HALFEN praktikus és bevált téglafal 

bekötőrendszerével falak, rácsok, válasz-

falak és falburkolatok (légréteggel ill. 

hőszigeteléssel vagy azok nélkül) csatla- 

koztathatóka HALFEN ML típusú bekötő-

horgonyok felhasználásával, betonfalak-

hoz és betonoszlopokhoz acél- és faszer-

kezetekhez.

Mivel a bekötőhorgonyok a sínekben 

elcsúszhatnak, a falban gyakorlatilag ki 

lehet küszöbölni a süppedés okozta repe-

déseket. A kihajlítható horgonyfülek ki-

váló védelmet nyújtanak a bekötő sínek 

kimozdulása ellen a zsaluzat túl korai ki-

bontása esetén.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Egyszerű és gazdaságos rendszer
•  Vékony habarcsrétegeknél is jól  

használható

HALFEN KORLÁTRÖGZÍTÉS

HALFEN FALI  ÖSSZEKÖTŐ SÍNEK
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KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

Gerendákba vagy oszlopokba bebetono-

zott HTU sínek segítségével kiválóan al-

kalmazható trapézlemezek rögzítésére 

önmetsző csavarokkal, fúrócsavarokkal 

vagy állító csapszegekkel. Szélszívás okoz-

ta terhelés húzóerőinek, valamint a 

nyíróerők felvételére, a tetőszerkezet tárc-

sahatásának biztosítására.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Húzási teherbíróképesség kereszt- és 
hosszirányban

•  Az építési felügyelet által engedélyez-
ve (DIBt Berlin)

•  Tűzihorganyzott és A4-es rozsdamen-
tes kivitel

HALFEN HTU-S ÍNEK

Az élvédő szögacélok kiváló védelmet 

nyújtanak betonfalak és -oszlopok sarkai-

hoz és éleihez parkolóházakban, villástar-

gonca forgalommal üzemelő gyártócsar-

nokokban és hasonló épületekben. Ezek 

az élvédő szögacélok tűzihorganyzott és 

rozsdamentes kivitelben kaphatók beto-

nacélból készült U-alakú hátoldali lehor-

gonyzással.

A minőség jellemzők az alábbiak:

•  A 90 fokos szög biztosítja egyrészt a 
jó felfekvést a zsaluzatra, másrészt a 
jó betoncsatlakozást.

•  Az U-alakú betonacél lehorgonyzás 
nem akadályozza a sarokvasalást

HALFEN ÉLVÉDŐ SZÖGACÉL
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KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

A „System DEMU“ rögzítőhüvely pro-

gram bebetonozásra szánt acél- és rozs-

damentes acélhüvelyek széles kínálatát 

tartalmazza, melyeket célszerűen a be-

tonelemgyártó iparban pontszerű tartó 

rögzítésekhez használnak.

Közéjük tartoznak pl. a csatlakozóvéggel 

ellátott hüvelyek harántnyílással ill. be-

sajtolt harántüskével. Minden hüvely 

tűkarimával vagy tűkarima nélkül 

szállítható.

DEMU RÖGZÍTŐHÜVELYEK

HALFEN FEJES CSAPSZEGES LEHORGONYZÁS

A fejes csapszegeket többek között hor-

gonylemezek gyártásához használják.

Ezekre a horgonylemezekre oszlopok, tar-

tók, konzolok vagy más acélelemek he-

geszthetők rá. A beton húzó-, ferde húzó 

és haránterőket vesz fel. A fejes csapsze-

geket acéllemezekre hegesztik rá, és az 

így létrehozott horgonylemezt elvágóla-

gos felülettel betonozzák be.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Nagy erők átvitele
•  Húzó zónára alkalmas
•  A csatlakozó konstrukció széles 

határok között alkalmazható
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KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

Az új HALFEN HBS-05 csavarmenetes 

összekötő egységesített csavarmentes 

összekötő rendszerben egyesíti a korábbi 

HBS és WD 90 termékek előnyeit, és ki-

váló megoldásokat kínál betonacél ele-

mek bármilyen összekapcsolására.  

A HBS-05 csavarmenetes összekötők 

tetszőlegesen kombinálhatók egymással. 

Minden hüvelyes rúdhoz – akár csavar-

menetes hüvely, akár kovácsolt kivitel - 

ugyanaz az összekötő rúd használható. A 

pozícionáló hüvely tengelyirányban nem 

eltolható és nem elcsavarható rudak öss-

zekapcsolását teszi lehetővé pl. darupá-

lyák esetén födémeknél.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Széles szállítási program 12 és 32mm 
közötti rúdátmérőkhöz

•  A rendszerrészek egyszerű hozzáren-
delése színkódokkal

•  A rúdátmérő 12 és 28 mm közöttdi-
namikusan terhelhető a  
DIN 1045:1988-07 és  
DIN 1045-1:2001-07 szerint

•  A kovácsolt hüvelyes rudak közvetle-
nül a zsaluzatra szegezhetők

•  Csavarmenetes hüvelykötések külö-
nösen gazdaságosan alkalmazhatók 
függőleges armatúrakötések és 
különleges hosszúságok esetén

•  Az építési felügyelet által engedélyez-
ve (DIBt Berlin)

HALFEN CSAVAROS BETONVASALAT TOLDÁS HBS-05

HALFEN OSZLOPPAPUCS

A HALFEN HCC oszloppapucsok a  

HALFEN HAB horgonycsapokkal együtt 

előre gyártott oszlopok összekap-

csolásához biztosítanak könnyen 

kezelhető rendszert. A HALFEN oszloppa-

pucsokat átmenő oszlopok kivitelezésé-

hez is fel lehet használni, melyek az eme-

letközi födémektől függetlenül 

előregyártott elemek összeszerelésénél 

kerülnek kialakításra. Az emeletmagas-

ságú előregyártott oszlopokat oszloppa-

pucsokkal és horgonycsapokkal kapcsol-

ják össze egymással. Ésszerű alternatívát 

kínál a hagyományos megoldások mel-

lett, melyek a gyártás, a szállítás és az 

építkezésen történő mozgatás szempont-

jából gyakran költségesek. 

A minőségi jellemzők az alábbiak: 

•  A szállítási program tíz terhelési fo-
kozatot tartalmaz 62 kN-tól  
937 kN-ig 

•  Gyors szerelés; az oszloppapucs már 
az összeszerelési fázisban a teljes 

Megengedett terheléssel igénybe 
vehető, külön segédmegtámasztások-
ra nincs szükség

•  Oszloppapucsok típusvizsgálattal
•  A horgonycsapok az építési felügye-

let által engedélyezve (DIBt Berlin)
•  A csaphorgonyok sokoldalúan alkal-

mazhatók nagy terhek kihorgony-
zásához, pl. acéloszlopokhoz is
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KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

A HGC betonacél toldó két betonacélt 

köt össze csavaros szorítókötéssel. A csat-

lakozó, húzó- és nyomóerőket továbbít.

A HGC vasaláscsatlakozó különösen al-

kalmas szanálásra érett vasalások kicseré-

lésére, régi és új épületek össz ekapc-

solására, kész betonelemek összekötésé-

re, valamint emelet magasságú 

előregyártott kémények összekötésére.

Különleges minőségi jellemzők:

•  Biztonságos és gyors összekötés
•  Nem kell előkészíteni a rúdvégeket, 

nincs szükség menetvágásra vagy  
hegesztésre

•  A HGC szűkítő kapcsolóelemként  
is használható

HGC BETONACÉL TOLDÓ

HALFEN VISSZAHA JLÍTOTT CSATLAKOZÓ HBT

A HBT visszahajlított csatlakozók 

lehetővé teszik különböző fázisokban 

gyártott és egymáshoz kapcsolandó be-

tonelemek összekötését. A tartódoboz 

horganyzott acéllemezből készül speciális 

szegélyekkel és előre lyukasztott megfogó 

nyílással, hogy a fedelet egyszerűen ki le-

hessen venni a házszelvényből. A csatla-

kozó egyszerűen rászegelhető a zsaluzat-

ra. A HBT visszahajlított csatlakozók ele-

get tesznek a DBV „Rückbiegen“(visszaha

jlítás) c. előírásaiban meghatározott köve-

telményeknek, típusvizsgálattal rendelkez-

nek, és megfelelnek a DIN 1045-1 szerin-

ti előírásoknak.

A minőségi jellemzők az alábbiak: 

•  Csatlakozó rudak a következőkből  
a) BSt 500 S a DIN 488 ill. BSt 500 
WR szerint  
b) BSt 500 NR, A4 rozsdamentes  
acél külön rendelésre szállítható, 
rúdátmérő 8 – 12 mm

•  7 különböző profi l a csatlakoztatni 
kívánt falakhoz 8-tól 23 cm-ig terjedő 
vastagsággal. (Nagyobb falvastagsá-
gokhoz speciális megoldások 
rendelhetők)

•  14 különböző vasalásforma 
szállítható egy- és kétrétegű csatlako-
zásokhoz 

•  ÚJ: csökkentet ládamagasság:  
h = 24 mm 8-as rúdátmérőhöz, 
h = 30 mm 10-es rúdátmérőhöz, 
ezért kiváló megoldás olyan 
előregyártott betonelemekhez, mely-
ekben a szerkezeti részek kis beton-
takarással készülnek

•  Típusvizsgálat a DIN 1045-1 szerint
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KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

A lyukasztott lemezből és ráhegesztett 

kettősfejű csapokból álló HDB elemet 

nyíróvasalatként alkalmazzák. A HDB  

HALFEN átszúródási vasalatok kaphatók 

rendszerelemek formájában, rövid 

szállítási határidővel, akár komplett elem-

ként, melyeket megrendelés után egyéni 

igények szerint gyártunk le. A rendszere-

lemeket célszerűen a felületi vasalás le-

fektetése után felülről kell behelyezni. 

Ezek 2-es és 3-as elemekként szállíthatók, 

melyeket megfelelő összeállítás után 4-es, 

5-ös, 6-os stb. vasalattá lehet összeállíta-

ni. A HDB horgony szimmetrikus elrende-

zésével biztosítja a megfelelő beépítést. 

A szabadalmaztatott szorítókengyel bizto-

sít-ja a csapfejek betontakarását.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Csapátmérő 10-25 mm
•  Szerelt elemek 3, 4, 5 és 6  

kettősfejű csappal
•  Egyedi horgonytávolságok lehetsége-

sek a vasalásraszterhez történő illesz-
tés érdekében

•  Az építési felügyelet (DIBt Berlin) en-
gedélyével minden, nyírógénybevétel-
nek kitett szerkezeti részhez

•  Távtartók 15-45 mm-es betontakarás-
hoz szállíthatók 

A HDB szerelt elemeket laposacél lécre 

hegesztjük fel. Kiválóan használhatók 

„alulról“ történő beépítéshez, amikor az 

elemeket speciális távtartókkal helyezik a 

zsaluzatra. Ezután fektetik le az alsó és a 

felső felületi vasalást.

A minőségi jellemzők az alábbiak: 

•  Csapátmérő 10-25 mm
•  2-es és 3-as elemek
•  Az építési felügyelet által engedélyez-

ve (DIBt Berlin)
•  Kiválóan alkalmazhatók felülről 

történő beépítésre a felületi vasalás 
lefektetése után

•  Rövid szállítási határidő rendszerele-
meknél, szabvány elemek raktárról 
szállíthatók

HALFEN ÁTSZÚRÓDÁSI  VASALATOK HDB

HDB rendszer elem

HDB komplett elem
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KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

A Halfen-Iso-Elemenk segítségével hatá-

sosan akadályozható meg a hőhidak és a 

páralecsapódás képződése az épületek 

belsejében. A Halfen-Iso-Elemek sajátossá-

gai a méteres elemek és a 20 cm-es mo-

dulok kombinálásában mutatkoznak meg. 

Ezeknek az elemeknek a kombinálásával 

elkerülhetők a hulladékok és nagyfokú 

gazdaságosság érhető el. A sokoldalú tí-

pusprogram lehetővé teszi szinte bármily-

en balkonprobléma megoldását.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Az építési felügyelet által  
engedélyezve (DIBt Berlin)

•  Típusvizsgálattal

•  2-részes kivitelben előregyártott  
betonelemekhez

•  F 90 tűzállósági fokozatban 
szállítható

•  A hulladék az optimálásos méretező 
programmal nagyfokú gazdaságosság 
érhető el.

A testhangátvitel egy különösen nem-

kívánatos formája a lépéshang. A nem 

kielégítő lépéshang védelem pl. sorházak 

lépcsőfeljáróiban okozhat kellemetlen za-

jokat. A HALFEN bi-Trapez-Box® a 

lépcsőpihenőlap pontszerű alátámasz-

tásaként kiváló lépéshang-tompító 

jellemzőkkel rendelkezik, és így nyugodt 

otthoni körülményeket teremt.  

A HALFEN bi-Trapez-Box® kiválóan alkal-

mazható előre gyártott vagy a helyszínen 

előállított beton lépcsőpihenőlapok készí-

tésére, a bi-trapézágy elsőrangú lépés-

hangtompító tulajdonságaival; 16, 18 

vagy 20 cm pihenőlap magassághozs-

zállítható. Gyorsan és problémamente-

sen beépíthető. 

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Teljesíti a lépcsőpihenőlapok fokozott 
lépéshang védelmére vonatkozó kö-
vetelményeket

•  Tűzállósági osztály F 90 az iBMB, TU 
Braunschweig szakvéleménye alapján 

•  Típusvizsgált HBB hordozóelem op-
timális vasalás-elrendezéssel

HALFEN HŐHÍDMENTES VASALATOK HIT

HALFEN bi -TRAPEZ-BOX®
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A Cret nyíróerő tüske az épületfúgában 

vezeti le a támadó nyíróerőket. Lehetővé 

teszi a zsugorodás, a kúszás és a 

hőmérséklet hatására bekövetkező moz-

gásokat az építményen belül. 

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Idő- és költségtakarékos épületkivite-
lezés az épületfúgák, támasztó Kon-
zolok és kettős oszlopok tekinteté-
ben. 

•  Rozsdamentes kivitel

A hüvelyvédelemmel és integrált ada-

thordozóval ellátott új HD emelőhüvely 

generáció a mindössze nyolc tehercsoport 

tal lefedi az egész 15 tonnáig terjedő ter-

helési tartományt. A gyakorlatban ez a 

következőket jelenti: kevesebb típus, keve-

sebb raktárhely, kevesebb készletgondo-

zás, az emelőszerkezet kevesebb karbant-

artása és ápolása. A hüvelyvédő rendszer 

minden munkafázisban a hüvelyben ma-

rad és átfogó védelmet nyújt mindenfajta 

szennyeződés ellen. A kapcsok hosszúsága 

és talpkialakítása minden szempontból a 

legjobb. A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Áttekinthető szállítási program 1,3 és 
15,0 t közötti tehercsoportokhoz;

•  Integrált hüvelyvédelem (szabadal-
maztatott) adathordozóval; 

•  Masszív emelőszerkezet csökkentett 
önsúllyal

CRET NYÍRÓERŐ TÜSKE

DEHA HD-EMELŐ HÜVELY
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A FRIMEDA emelőfül rendszer részei a la-

posacél horgok, melyeket az előre gyár-

tott betonelembe bebetonoznak, vala-

mint az emelőszerkezet és a kapcsoló-

gyűrű. A kapcsológyűrűk és a horgok 

kialakítása minden irányban lehetővé tes-

zik a terhelés támadását. A kapcsoló-

gyűrűk vagy kézzel, közvetlenül,vagy táv-

kioldóval akaszthatók ki a kapcsolófejből.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Terhelésfokozatok 1,25 és 26 t között 
•  Számos horogtípus
•  Terhelésfokozatok nem cserélhetők fel 
•  Csak azt illeszti össze, ami  

összetartozik

FRIMEDA SZÁLLÍTÓ-  ÉS EMELŐFÜLEK

DEHA GÖMBFEJŰ ÉS HÜVELYES EMELŐFÜLEK

A DEHA gömbfejű emelőfül egy üreges 

testtel együtt kerül bebetonozásra. Beto-

nozás után ezt eltávolítják. Az univerzális 

fejű kapcsolóelemet másodpercek alatt 

be lehet akasztani a horogba. Az elem 

emelhető és szállítható.

A minőségi jellemzők az alábbiak: 

•  Biztonságos, gyors, praktikus
•  Kopásálló kapcsolóelem
•  Bármilyen alakú és méretű előre- 

gyártott elemhez
•  Terheléscsoportok 1,3 t és 45 t  

Között

A DEHA hüvelyes emelőfül részei egy 

köracél és egy rásajtolt menetes hüvely, 

melybe szállításhoz teherfelvevő eszköz, 

egy menetes fül csavarozható be. 

Elsősorban keskeny elemekhez használ-

ható.
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A falpaneltartó rendszerek részei egy 

felső rész, állítható magasságú menetes 

rúddal, egy, a falpenelbe bebetonozott 

alsó rész oldalsó állítással vagy anélkül, 

valamint egy távtartó csavar a faltávolság 

szabályozásához. A rendszer minden ele-

me rozsdamentes acélból készül. 

Műanyag távtartó csavarok, szélhorgok, 

valamint szorítócsavarok, fogas tartóhor-

gok és összekapcsoló lemezek egészítik ki 

a programot.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Egyszerű és gyors felszerelés
•  Minden irányban szabályozható
•  Típusvizsgálattal

HALFEN FALPANELTARTÓ ELEMEK

MELLVÉDLAP TARTÓ BRA

A mellvédlap tartók segítségével 

előregyártott mellvéd- ill. attikalapok 

rögzítők vasbeton födémekhez, balkonok-

hoz vagy széles tartókhoz. A tartókat 

készbeton mellvédekbe betonozzák be, 

és így szállít ják el azokat az építkezésre. 

A teherhordást a hajlító nyomatékok fel-

vétele jellemzi. A bebetonozott Halfen-sí-

nekhez való rögzítéskor a tartók vízszin-

tesen eltolhatók, és függőlegesen alátét-

tel sza bályozhatók. A mellvédlap horgok 

a függőleges beállítás érdekében jusztíro-

zó csavarokkal szállíthatók. 

A minőségi jellemzők az alábbiak: 

•  Csökkentett hőhidak
•  Nagyfokú korrózióvédelem Rozsda-

mentes kivitellel
•  Nagyon gyorsan szerelhető 
•  Típusvizsgálattal
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A DETAN vonórúd rendszerekkel

– tetőkben és falakban szélrácsok, 

– előtetőknél merevítő rudazatok, 

–  fa- és acéltartóknál aláfeszítések  

hozhatók létre.

Különböző rendszermegoldásokkal bony-

olult szerkezetek és tetszetős formációk 

alakíthatók ki a belső és külső építészet-

ben. Minden elem acél és rozsdamentes 

acél kivitelben szállítható.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  DETAN-anyákkal lekontrázott  
csavarkötések

•  Egyszerű szemrevételezés a  
szerelésnél

•  Igényes design szempontok teljesítése
•  Az építési felügyelet által engedélyez-

ve (DIBt Berlin)
•  Típusvizsgálattal

DETAN VONÓRÚD RENDSZEREK

Kapcsolórúd

Ellenanya

Villaelem

Csapszeg 

Biztosítógyűrű

Körtárcsa
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HALFEN SZENDVICSPANEL VASALATI  ELEMEK

A HALFEN SPA szendvicspanel vasalati 

elemekkel többrétegű beton homlokzat 

lapjának tartó- és párkányrétege kapcsol-

ható össze egymással egy többrétegű be-

ton homlokzati lappá, és így a párkányré-

teg önsúlya, valamint a rá ható igénybe-

vételek átvezethetők a tartórétegbe. 

Mivel az elemek a levegő- ill. 

szigetelőréteg részben korróziónak van-

nak kitéve, ezek az elemek nem rozsdáso-

dó acélból készülnek. A tartóelemek mel-

lett kapocstűk ill. kapocsvasak akadályoz-

zák meg a párkányréteg boltozódását.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Könnyű és gyors felszerelés 
•  Típusvizsgált, kiforrott rendszer
•  Akkor is gazdaságosan alkalmazható, 

ha a betonhéjak között nagyon vas-
tag szigetelő rétegek vannak

A DEHA elemerendszer karmantyús vagy 

lapos tartóelemekből és átdugható tű, 

vagy kengyelelemekből tevődik össze.

A minőségi jellemzők az alábbiak: 

•  Egy laphoz csak egy tartóelemre  
van szükség

•  Azonos teherfelvétel minden irányban
•  Gyors beépítés
•  Nagy erők felvétele
•  Nagy elemméretekhez is 
•  Típusvizsgált, kiforrott rendszer

DEHA KARMANTYÚS ÉS LAPOS PANELÖSSZEKÖTŐ ELEMEK



17



18

KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

KÉR JE KATALÓGUSUNKAT!

HALFEN TÉGLATARTÓ KONZOLOK

A HALFEN HK4 konzolrendszer lehetővé 

teszi takarófal-héjazatok önsúlyának fel-

vételét és továbbítását az épület hordo-

zóhéjazatába. A ± 3,5 cm-es fokozatmen-

tes magasságállításnak köszönhetően a 

konzolokkal ki lehet egyenlíteni a nyersfa-

lazott építmények felületi eltéréseit vagy 

a dübelek beépítési pontatlanságait. A 

HK4 konzolelemek rozsdamentes acél ki-

vitelben, különböző változatokban 

szállíthatók a gyakorlatban előforduló 

beépítési körülményekhez. A 3,5 kN, 7,0 

kN és 10,5 kN terheléskategóriákba való 

besorolással a Halfen-sínekkel kombinálva 

biztosítják a takaró héjazatok gazdaságos 

megtartását.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Típusvizsgált kihorgonyzás
•  Nagyon jó beállíthatóság
•  Teljes körű program a takarófalaza-

tok minden területére

A Curtain Wall defi níciója a DIN EN 

13830 szerint: kívül elhelyezkedő 

függőleges épületlezárás elsősorban 

fémből készült kerettel. Általában 

függőleges és vízszintes hordozó 

elemekből tevődik össze, melyeket öss-

zeállítva az épület tartószerkezetéhez hor-

gonyozzák. Ebben az elrendezésben telje-

sen ki lehet használni a bebetonozott –

homlokoldali vagy a födém felső oldalán 

elhelyezett – Halfen-sínek és a Curtain 

Wall homlokzat és a nyersépítmény szer-

kezet között összekapcsoló tagként elhe-

lyezett összekötő elemek előnyeit. 

•  Gyors és biztonságos rögzítés  
Azonnali teljes terhelhetőséggel

•  Beépítés célszerszámok és  
áramcsatlakozás nélkül

•  Könnyű beszabályozhatóság  
három irányban

•  Nagy teherbíró képesség
•  Kis peremtávolságok

HALFEN CURTAIN WALL-RENDSZER
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HALFEN HABARCS RÖGZÍTÉSŰ TARTÓK

Az UMA típusú HALFEN habarcsrögzítésű 

tartók különböző terhelési fokokhoz 

szállíthatók. Betonban történő rögzítésnél 

kerülnek alkalmazásra, emellett az UMA 

típus a kerek tartókar keresztmetszetnek 

köszönhetően a falazatban is rögzíthető. 

Mindkét típus függőleges és vízszintes 

fúgákban egyaránt használható. A szél- 

és vízszintes terhelések felvételére alkal-

mas megfelelő UHA elemek szintén ehez 

a rendszerhez tartoznak.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Nagy teherbíró képesség csekély  
anyagfelhasználás mellett

•  Három irányban szabályozható
•  20-tól 300 mm-es kinyúlások
•  Megengedett terhelhetőség  

3,8 kN-ig, kinyúlástól függően
•  Típusvizsgálattal

A HALFEN Body-tartók három dimenzió-

ban szabályozható természetes faragott 

kő rögzítések dübelezéshez, melyek a lap 

súlyából adódó terhek és a szélterhelések 

felvételére alkalmasak. Szabályozás rész-

ben terhelés alatt is lehetséges. A HRM 

terméksort elsősorban 500 N-ig terjedő 

terhelésnél és 40-130 mm kinyúlásnál 

használják. A Body BA típus kinyúlási tar-

tománya 60-tól 160 mm-ig, terhel-

hetősége 800 N-ig terjed. A Body DT ter-

méksor 140-240 mm kinyúláshoz és 

1300 N-ig terjedő terheléshez használ-

ható. Az alaptest teljesen előszerelve a 

„vezetett éktárcsával“ kerül kiszállításra. 

Függőleges fúgában a kihorgonyzást a 

Body DH tartóhorgony biztosítja.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Kinyúlás 40 és 240 mm között, 
terhelhetőség 1300 N-ig alapkivitel-
ben

•  Három irányban szabályozható
•  Azonnal terhelhető

•  Szabadalmaztatva: éktárcsa és 
rögzítőcsavar

•  Alkalmazás vízszintes és függőleges 
fúgában

HALFEN BODY TARTÓK
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A HALFEN Powerclick szerelőrendszer az 

ipari csővezeték építésben csővezetékek 

alátámasztására kifejlesztett innovatív ter-

mék. Ilyen kevés sokoldalú alkotóelem 

felhasználásával, ilyen sokféle alátámasz-

tási lehetőségre még soha nem nyílt alka-

lom, mint például a 63-as rendszerrel:

•  Egy profi l minden csővezeték  
alátámasztáshoz

•  Egy sarokösszekötő két kivitelben 
112 változathoz

•  Egy tartóbilincs minden  
tartómérethez

A szerelőrendszer az ipari csővezeték-épí-

tésben felmerülő igényekhez igazodik, és 

gazdaságos rendszermegoldásokat tesz 

lehetővé. Segítségével teljesen új felfogás-

ban alakíthatók ki az alátámasztó szerke-

zetek:

•  Nagyon kevés alkotóelem, sokoldalú
•  Optimálisan fokozatmenetesen  

szabályozható
•  Biztonságos a defi niált terhelésleve-

zetésnek köszönhetően
•  Minden esetben alakzáró összeköté-

sek valósulnak meg
•  Legkorszerűbb technika reális áron
•  Kis súly

HALFEN POWERCLICK SZERELŐRENDSZER
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A hozzátartozó Halfen-csavarokkal ill. 

menetes lemezekkel együtt a HALFEN 

szerelősínek a betonon kívüli szabályoz-

ható csatlakozások valamennyi előnyét 

biztosítják. A sínek számos területen al-

kalmazhatók, pl.

•  Ipari létesítmények építése
•  Acélszerkezetek építése
•  Gépgyártás
•  Napenergiát hasznosító létesítmények 
•  Tíztisztító berendezések stb.

A Halfen-sínekből, Halfen-csavarokból és 

praktikus tartozékokból álló rendszer so-

koldalúságának köszönhetően a 

különböző feladatokhoz mindig ki-

választható a leggazdaságosabb me-

goldás.

A következő sínrendszerek állnak rendel-

kezésre:

•  Nehéz HALFEN szerelősínek, 
elsődlegesen melegen hengerelve,

 – dinamikus igénybevételhez

 –  acélszerkezetekre történő  

hegesztéshez

 – nagy terhelésekhez

•  Középnehéz HALFEN szerelősínek
 –  csak egy menetes lemez típussal, 

amely minden középnehéz HALFEN 

szerelősínhez illeszkedik

 –  Kompatíbilis a HALFEN Powerclick 

szerelőrendszerrel

•  Könnyű HALFEN szerelősínek
 –  általában lapos sínek kis  

terhelésekhez

A HALFEN szerelősínek mindhárom sín-

rendszerben sima vagy lyukasztott kivitel-

ben, különböző korrózióvédelmi osztály-

okban készülnek A4-es rozsdamentes  

acéltól a tűzihorganyzott megoldáson ke-

resztül, a csupasz hengerelt kivitelezésig.

HALFEN SZERELŐSÍNEK ÉS TARTOZÉKOK
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A HALFEN konzolok a hagyományos 

HALFEN szerelősínekből készülnek, bizto-

sítva a gyors, biztonságos és szabályoz-

ható szerelés előnyeit. A konzolok teljes 

körű alátámasztást nyújtanak, melynek 

kiváló minőségű korrózióvédelme (A4-es 

rozsdamentes acél ill. tűzihorganyzás) a 

szerelés után sem igényel javításokat.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  A nagy teherbíró képesség ellenére 
szerelése nagyon könnyű, gyors és 
egyszerű

•  A legtöbb konzol kompatíbilis  
a HALFEN Powerclick 
szerelőrendszerrel

A HALFEN csőbilincsek minden Halfen-

sínnel összekapcsolhatók és azokon 

beállíthatók. Hasonlóan az új HALFEN 

Powerclick rendszerhez a HALFEN 

csőbilincsek anyagvastagsága szintén il-

leszkedik az egyes szerelési feladatok el-

várásaihoz, így a HALFEN Powerclick 

szerelőrendszer és a HALFEN csőbilincsek 

együttes alkalmazása mindig a leggazda-

ságosabb megoldást képviseli.

A minőségi jellemzők az alábbiak:

•  Különféle kivitelezési módok  
15-530 mm-es csőátmérőkhöz

•  Tengelyirányban mozgatható csövek-
hez alkalmazható kivitelben is

•  Korrózióvédelem az A4-es rozsda-
mentes acéltól a tűzihorganyzásig
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FONTOSABB CÍMEK

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

Karl-Ker Kereskedelmi

Szolgáltató És Ipari Kft.

Perczel Mór 37/A

H-3529 Miskolc

Telefon: +36-46-507002

Telefax: +36-46-413439

E-mail: karlker@axelero.hu

www.halfen-deha.de • Termékek • Katalógusok • Friss hírek • Letöltés Kapcsolat/címek • Praxis • A HALFEN-DEHA-róll

FONTOS TUDNIVALÓ EHHEZ A KATALÓGUSHOZ

Műszaki és konstrukciós változtatások fenntartva

Az ebben a nyomtatványban közölt adatok a nyomdába kerülés időpontjában számunkra ismert műszaki színvonalnak felelnek meg. A műszaki és 

konstrukciós változtatás jogát mindenkor fenntartjuk magunknak. HALFEN-DEHA nem vállal semminemű felelősséget az ebben a nyomtatványban 

közölt adatok helyességéért és az esetleges nyomdai hibákért.

A HALFEN-DEHA minőségirányítási rendszer németországi, svájci és poznani/Lengyelország telephelyekre a DIN EN ISO 9001/2000 szerintit 

anúsítvánnyal rendelkezik, tanúsítvány száma: QS-281 HH..

VEZÉRIGAZGATÓSÁG

HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbH

Liebigstraße 14 

D-40764 Langenfeld 

Telefon: +49-(0)2173/970-0 

Telefax: +49-(0)2173/970-220

E-mail: info@halfen-deha.de

Internet: halfen-deha.de

AUSZTRIAI KÉPVISELET

HALFEN-RISS Ges.m.b.H.

Oswald-Redlich-Str. 5

A-1210 Wien

Telefon: +43-1-2596770

Telefax: +43-1-2596770-99

E-mail: office@halfen-riss.at

Internet: www.halfen-riss.at
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