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HTU bevestigingsprofiel 
NU ZELFVERANKEREND

De voordelen in één oogopslag:

› Efficiënt: eenvoudige, snelle  
 montage met zelftappende  
 schroeven door de optimale  
 profieldoorsnede

›   Eenvoudig: Op de bovenzijde 
voorzien van een markering  
voor snelle identificatie

›  Montagevriendelijk: geen  
conflicten met de aanwezige 
wapening – komt volledig in  
de beton

›   Economisch:  
kleiner opslagvolume 
in vergelijking met de 
huidige HTU

NIEUW



www.dnvgl.com

Ontdek nu de nieuwe generatie
HTU GEPROFILEERDE STAALPLAATBEVESTIGING

BETROUWBAAR

De geribbelde profilering fungeert als honderden kleine ankertjes. Deze 
zorgen ervoor dat de krachten veilig in de beton worden geleid.

EENVOUDIG

De type markering op de bovenzijde van de rail maakt een snelle 
identificatie mogelijk, zelfs na het instorten.

MONTAGEVRIENDELIJK

Door het geoptimaliseerde ontwerp kan de rail direct in de beton 
worden gestort. Conflicten met de aanwezige wapening worden hiermee 
voorkomen. Dankzij de kleinere profieldoorsnede wordt het bevestigen 
van profielen met zelftappende schroeven eenvoudiger. Beide eigen-
schappen bevorderen de montagevriendelijkheid, zowel op de bouw als 
in de betonfabriek.

ECONOMISCH

Het innovatieve ontwerp minimaliseert het aantal railtypes, waardoor de 
inkoop eenvoudig wordt en de transport- en opslagkosten gereduceerd 
worden.

HALFEN HTU-rails zijn ideaal voor het bevestigen van alle soorten geprofileerde staalplaat of sandwich panelen, met zelftappende schroeven. Dankzij de 
innovatieve vorm en profilering zijn deze nieuwe generatie rails zelfverankerend en worden compleet in de beton gestort.
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Voor meer informatie ga naar  
www.halfen.nl

Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is voor de productielocaties in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Tsjechië
en Nederland gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015, certificaatnummer 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.

HALFEN b.v.

Postbus 1 · 7620 AA Borne · NEDERLAND
Tel.: +31 (0)74 / 267 1449
Fax: +31 (0)74 / 267 2659
E-mail: info@halfen.nl
www.halfen.nl


