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HALFEN
INNOVATIE

● HALFIX-rail 53/34    ● HALFIX-adapter    ● HALFIX-adapterbouten1 2 3

De voordelen in één oogopslag:

HALFIX – De oplossing van vandaag 
voor de eisen van morgen:
HET VEELZIJDIGE BEVESTIGINGSSYSTEEM

›  Maximale flexibiliteit –  
universeel inzetbaar

›  Duurzaam en  
toekomstbestendig systeem

›  Snel en eenvoudig  
te gebruiken



www.dnvgl.com

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

HET HALFIX-SYSTEEM VOOR MULTIFUNCTIONELE RUIMTES
De innovatieve oplossing voor effectief gebruik van ruimtes

SNEL WISSELEN TUSSEN TOEPASSINGEN

Met het HALFIX systeem is het mogelijk om in korte tijd en zonder 
speciaal gereedschap tussen verschillende toepassingen te wisselen.  
Dit is bijzonder voordelig wanneer ruimtes in gebouwen snel en 
economisch aan nieuwe eisen moeten worden aangepast – bijv. in 
scholen of sporthallen. Met HALFIX kunnen sportartikelen en te 
belasten onderdelen snel en eenvoudig worden bevestigd en 
verwijderd. Een sporthal kan op deze manier snel en gemakkelijk 
worden omgebouwd tot een cultureel evenement. Net zo snel wordt 
de zaal daarna weer omgebouwd tot een sportaccommodatie.  
Zo ziet u dus: Met het HALFIX bevestigingssysteem wordt het gebruik 
van ruimtes en faciliteiten aanzienlijk vergroot.

BEWEZEN HALFEN-TECHNIEK MET HOOGSTE BELASTBAARHEID

Het systeem bestaat uit de HALFIX-rail en bijbehorende verbindingen 
voor vloer-, plafond- of wandmontage en het HALFIX bevestigingssys-
teem. De basis is de HALFIX-rail 53/34, in combinatie met een speciaal 
ontwikkelde adapter en bijpassende adapterbout. Voordeel van het 
systeem: Indien de adapters niet worden gebruikt kunnen deze gewoon 
in de rail blijven, ze hoeven niet verwijderd te worden en kunnen later 
gewoon weer verplaatst worden. 

Het systeem overtuigt zich vooral door: zijn hoge toekomstbestendigheid.  
Het past zich aan aan de wisselende eisen van een ruimte en zorgt 
daarmee voor flexibele gebruiksmogelijkheden. Zelfs de planningstijd is 
korter en dus goedkoper: Het vereiste statische bewijs bij de ombouw 
van de ene toepassing naar de volgende is reeds voorzien tijdens het 
installeren van het systeem.

Als een van de eerste fabrikanten ter wereld presenteert HALFEN met HALFIX een flexibel bevestigingssyteem voor een efficiënt gebruik van 
ruimtes. In een tijd waarin de bevolking gestaag toeneemt, terwijl geschikte bouwruimte voor onderwijs en sport beperkt zijn, wordt het optimaal 
gebruik van de beschikbare ruimte steeds belangrijker. Dit is waar flexibele, toekomstbestendige en zuinige oplossingen nodig zijn. Deze oplossingen 
moeten het mogelijk maken ruimtes in gebouwen snel en eenvoudig om te bouwen – zonder ingewikkelde aanpassingen aan de bouwconstructie.
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