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HALFEN Architectuurkabels 
 
 

Architectuurkabels - algemeen 

 
Architectuurkabels worden uitgevoerd in roestvast staal. De kabels zijn vervaardigd uit roestvast stalen draden van 

hoge kwaliteit. Deze draden worden vervolgens rond een centrale draad gedraaid om de kabel te vormen. Deze 

spiraalkabels worden op hun beurt rond een metalen kern gedraaid om zo een kabelstreng te vormen. De som van 

de nominale diameter van de samengestelde kabels geeft de complete metaalsectie van de kabelstreng. Iedere 

kabel wordt, na de productie, min. 5 maal voorgerokken tot 40% van zijn breukgrens. Dit om relaxatie, na 

plaatsing tegen te gaan. 

 

Door de grote diversiteit aan afwerkingen van de kabeluiteinden verkrijgt men een oneindig aantal economische 

oplossingen die zowel technisch al esthetisch betrouwbaar zijn. De kabels kunnen weerstaan aan zeer grote 

treklasten. Alle kabels en toebehoren worden vervaardigd uit roestvast staal. 

 

 
 

Architectuurkabels - algemeen 

 

De Halfen Architectuurkabels worden voornamelijk op maat geleverd met de gewenste afwerking. 

 

1. Kabels met opgeperste eindafwerking: 

De kabels worden bevestigd door middel van opgeperste draadeinden. Deze draadeinden, met metrische binnen- of 

buitendraad, staan toe de kabel op te spannen en dus een kleine wijziging van lengte van de kabel te veroorzaken. 

 

2. Kabels met eindafwerking voor zelfmontage: 

De eindstukken voor zelfmontage op de werf worden op de kabel geperst of gevezen. De toebehoren laten een 

montage op de werf toe, wat een enorm voordeel vormt wanneer men de maten vooraf niet kan opmeten. Met 

dergelijke systemen blijft ook de mogelijkheid de eindstukken te demonteren. Het is van groot belang dat de 

montage juist gebeurt opdat de getabelleerde breuklasten zouden kunnen gegarandeerd worden. 

 

Bij levering worden alle Architectuurkabels voorzien van de juiste informatie, diameter, lengte en eventueel een 

referentie. 

 

Bij montage is het belangrijk eerst één uiteinde te bevestigen. Vervolgens dient men de kabel door alle 

tussenliggende stijlen te steken en tenslotte te bevestigen aan het tweede steunpunt. Dan kan men, om de kabel 

goed aan te spannen, de vereiste voorspankracht aanbrengen. Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat de 

aangebrachte spankracht moet kunnen worden opgenomen door de draagconstructie en eveneens dient men er 

zich van te vergewissen dat de minimale breuklast van de toebehoren niet overschreden wordt. Tenslotte dient 

men de montage te beveiligen opdat men de voorspanning kan garanderen voor geruime tijd. 

 

 


