
De fi rma Halfen-Frimeda n.v. is reeds decen-
nia lang gekend voor het verankeren van aller-
hande gevelbekledingen, zoals natuursteen, 
prefabbeton en parementmetselwerk. Om de 
evolutie van de markt te volgen, wil Halfen 
zich nu ook profi leren in het segment van spe-
ciale wapeningstechnieken. Hiertoe werden 
reeds een aantal wapeningssystemen ontwik-
keld : thermische onderbreking HIT, loop box 

HLB, consolewapening HSC, doorponswa-
pening HDB, kolomvoet HCC,  doorkoppelsys-
temen: stekkendoos HBT & schroefverbinding 
HBS, grip connector HGC en de akoestische 
isolatieboxen HBB, HFT & HTT. Dit gamma 
wordt in de toekomst nog verder uitgebouwd 
tot een compleet productenpalet, dat een 
ideale oplossing biedt aan elk gesteld prob-
leem. 

Met deze connections willen wij U met een 
aantal van deze nieuwe wapeningstechnieken 
laten kennismaken.

Ons technisch team is steeds bereid u bij te 
staan bij het ontwerp van al uw projecten.

BEZOEK ONZE WEBSITE:  WWW.HALFEN.BE - PRODUCTEN - WAPENINGSTECHNIEK

Balkononderbreking HIT

Doorponswapening HDB

Consolewapening HSC

Loop box HLB
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Kenmerken

 ■ breed gamma om te voldoen aan verschil-
    lende situaties van koudebruggen

 ■ schuine wapening in roestvast staal
 ■ met technische goedkeuring
 ■ standaardelementen van 1 meter of

   modules van 20 cm

Voordelen

 ■ tijds- en kostenbesparend
 ■ voorkomt koudebruggen tussen de  vloer-

   platen en de balkons
 ■ bescherming tegen corrosie

Kenmerken

 ■ zowel voor prefabconsoles als mono-
   litische consoles

 ■ bepaling volgens Eurocode 2
 ■ diameters 16 - 20 en 25 mm

Kenmerken

 ■ deuveldiameters van 10-25 mm
 ■ complete elementen met 2, 3, 4, 5, 6 

   en meer dubbelkopdeuvels 
 ■ met technische goedkeuring voor alle

  op dwarskracht belaste beton-elementen
 ■ afstandhouders voor 15-40 mm 

   betondekking leverbaar

Kenmerken

 ■ solide stalen kast en deksel
 ■ speciale afstandshouders voor gebruik

   als modules voor tussenruimten
 ■ voorgeponste nagelgaten
 ■ de lussen komen automatisch rechtop
 ■ offi  cieel gekeurd systeem

   

Voordelen

 ■ snel en economisch alternatief
 ■ geen moeilijk in te werken staven
 ■ sterk vereenvoudigde wapening
 ■ compleet gamma

Voordelen

 ■ specifi eke ankerafstanden mogelijk voor    
   aanpassing aan de maaswijdte van de 
   wapening

 ■ effi  ciënt en economisch

Voordelen

 ■ stabiliteit bij het nagelen aan de  bekis-
   ting en tijdens de betonnering
 ■ kan worden vastgelijmd aan stalen be-

   kisting, zekere en eenvoudige verbinding  
 ■ gemakkelijk te bevestigen aan de bekisting
 ■ tijdsbesparend: er is geen herbuiging vereist
 ■ afsluiten van een voeg kan gemakkelijk 

    worden uitgevoerd

HALFEN balkononderbreking HIT

HALFEN consolewapening HSC

HALFEN doorponswapening HDB

HALFEN loop box HLB
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