
Halfen n.v. is reeds decennia lang gekend 
voor het verankeren van allerhande gevel-
bekledingen, zoals natuursteen, prefab-
beton en parementmetselwerk. Om de 
evolutie van de markt te volgen, wil Hal-
fen zich nu ook profileren in het segment 
van speciale wapeningstechnieken. Hiertoe 
werden reeds een aantal wapeningssyste-
men ontwikkeld: koudebrugonderbreking 

HIT, HLB Loop Box, consolewapening HSC, 
doorponswapening HDB, kolomvoet HCC,  
doorkoppelsystemen: stekkendoos HBT & 
schroefverbinding HBS, grip connector HGC 
en de akoestische isolatieboxen HBB, HFT & 
HTT . 

Met deze ‘connections’ willen wij u met de 
nieuwe HIT elementen kennis laten maken. 

Halfen heeft veel geïnvesteerd in de ver-
betering van de eerste generatie HIT ele-
menten. Professionelen waarderen het 
systeem omdat het voor aannemers en ont-
werpers een groot aantal voordelen biedt.

De producten van HALFEN staan garant 
voor kwaliteit, veiligheid en bescherming 
voor u en uw onderneming.
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Veel argumenten, slechts één oplossing:
de producten van Halfen staan garant 
voor kwaliteit, veiligheid en bescherming 
voor u en uw onderneming.

Meer flexibiliteit.
Het nieuwe standaard element
HIT-HP MV is nu in nog meer maten 
beschikbaar: 25 cm, 50 cm en 100 cm. 
Geen tijdsverlies meer met het op maat 
snijden op de werf.

Innovatie is bij ons standaard.
De nieuwe HALFEN HIT is nog beter ! 

Standaard hoge 
brandweerstandsklasse.
Nog meer zekerheid - alle nieuwe HAL-
FEN HIT HP ISO elementen beschikken 
standaard over de europese brandweer-
standsklasse voor dragende bouwele-
menten voor open- of gesloten ruimten 
REI 120 (F 120). 

Veilige planning.
De betrouwbaarheid en veiligheid van de 
planning wordt gegarandeerd omdat er 
geen controles op de toelaatbare dwars-
kracht meer dienen te gebeuren door de 
stabiliteitsingenieur. 

HIT is reeds geruime tijd een 
klassieker in het Halfen gamma 

en is succesvol op de markt. Profes-
sionals waarderen het flexibele sys-
teem omdat het voor aannemers en 
ontwerpers een groot aantal voorde-
len biedt: hoge efficiëntie, het ver-
mijden van condensatie en schimmel, 
het verminderen van de stookkosten 
en CO2-uitstoot. Alleen omdat HIT 
zo goed is hebben we het nog beter 
gemaakt met de HIT HP High Perfor-
mance.

Betere thermische isolatie.
De nieuwe HIT HP heeft geen afstoters 
noch dwarskrachtstaven meer. In plaats 
daarvan maken wij gebruik van drukaf-
schuifelementen uit ultra drukvaste ve-
zel-versterkte mortel.

Sterke elementen.
HIT-HP-elementen zijn nu nog sterker. 
Op een plaatdikte van ≥ 16 cm kunnen 
ze dwarskrachten  tot 160 kN/m over-
brengen. 25-cm module

100-cm module 

Vereenvoudigde plaatsing.
Vereenvoudigde plaatsing van de HIT 
elementen ook van boven uit. Gelaste 
montagestaven zijn eveneens overbodig.
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