De firma Halfen-Frimeda n.v. is reeds
decennia lang gekend voor het verankeren van allerhande gevelbekledingen,
zoals natuursteen, prefabbeton en parementmetselwerk. Om de evolutie van de
markt te volgen, wil Halfen zich nu ook
profileren in het segment van speciale
wapeningstechnieken. Hiertoe werden
reeds een aantal wapeningssystemen ontwikkeld : koude-brugonderbrekingen HIT,

doorponswapening HDB, kolomvoeten
HCC, consolewapening HSC, doorkoppelsystemen : stekkendozen HBT & schroefverbindingen HBS, grip-connectoren HGC
en de akoestische isolatieboxen HBB,
HFT & HTT. Dit gamma wordt in de
toekomst nog verder uitgebouwd tot
een kompleet productenpalet, dat een
ideale oplossing biedt aan elk gesteld
probleem.

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.

Oplossingen:
HALFEN wapeningstechnieken
Kenmerken

Voordelen

# 10 categorieën van 62 kN tot 937 kN
# diameters M16 - M52
# te gebruiken als funderingsbouten in

# snelle, kostenbesparende montage van

geprefabriceerde kolommen door eenvoudige schroefverbinding
# onmiddellijk belastbaar
# stutten van de kolom is overbodig
# doorverbinding kolommen

de staalbouw
# met technische goedkeuring

HALFEN kolomvoet HCC

Kenmerken

Voordelen

# zowel voor prefab consoles als mono-

#
#
#
#

litische consoles
# bepaling volgens eurocode 2
# diameters 16 - 20 en 25 mm

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

HALFEN stud-connector HSC

Kenmerken

Voordelen

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

# speciﬁeke ankerafstanden mogelijk voor

aanpassing aan de maasweidte van de
wapening
# eﬃciënt en economisch

en meer dubbelkopdeuvels
# met technische goedkeuring voor alle
op dwarskracht belaste beton-elementen
# afstandhouders voor 15-40 mm
betondekking leverbaar

HALFEN doorponswapening HDB

Kenmerken

Voordelen

# korte verbindingsmoﬀen
# de breekbout breekt af ter hoogte van

# de verbinding kan visueel worden ge-

controleerd d.m.v. de afgedraaide breekbouten
# snel en gemakkelijk te monteren
# zekere en eenvoudige verbinding
# kan als verloopkoppeling worden
toegepast

het oppervlak van de verbindingsmof
# oﬃcieel goedgekeurd (DIBt Berlijn)
voor diameters van 8 - 40 mm

HALFEN grip-connector HGC
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