NIEUW
HIT-MVX – inbouwrichting speelt geen rol:

DE SYMMETRISCHE BALKONAANSLUITING

Alle eigenschappen in één oogopslag:

CSB

›

CE-markering met
Europees technische goedkeuring

›

HIT-elementen met dubbelsymmetrische CSB-nokken

REI 120

›

Inbouwrichting is niet relevant
door de symmetrische vorm

›

Meerdelige uitvoering

›

Hoogste brandweerstandsklasse

›

Met KOMO-certificaat

ONTDEK DE VEELZIJDIGHEID!
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HALFEN HIT kouderbrugonderbreking – de oplossing voor alle toepassingen.

HIT-MVX – ingebouwd in vrij-uitkragend balkon.

Alle verschillende toepassingsgebieden met bijbehorende oplossingen
vindt u in de (Engelse) HIT toepassingsbrochure op www.halfen.nl

DE VOORDELEN MET HIT
› INBOUWZEKERHEID!

› VEELZIJDIGE TOEPASSING!

De HIT-elementen voor vrij-uitkragende platen zijn nu symmetrisch.
Hierdoor kunnen de HIT-MVX elementen ongeacht de inbouwrichting
(binnen/buiten) zorgeloos verwerkt worden. Kans op faalkosten door
foutieve inbouw wordt hiermee tot een minimum beperkt.

HIT koudebrugonderbrekingen bieden voor elke beton-beton aansluiting de
juiste oplossing. Een breed scala aan producten (van HIT-HP met 80 mm
isolatiedikte en HIT-SP met 120 mm isolatiedikte) met tal van combinatiemogelijkheden is beschikbaar. Een volledig configureerbaar systeem dat
geheel onder KOMO wordt geleverd.

› VEILIGE PLANNING!
Alle HIT-HP en HIT-SP elementen zijn standaard geclassificeerd in de
hoogste brandweerstandsklasse REI 120 en beschikken over goedgekeurde
Ψ-waarden conform Bouwbesluit en diverse goedkeuringen van DIBt, EOTA
en Kiwa.

› OPTIMALE THERMISCHE ISOLATIE!
Door de significante vermindering van het aantal onderdelen - door
verdere vormoptimalisatie van de CSB-nok - en de ononderbroken
isolatiedikte bieden HIT-elementen optimale bouwfysische eigenschappen.

› BETROUWBAARHEID!
Het gehele HIT-assortiment is voorzien van CE-markering met Europees
technische goedkeuring ETA én KOMO attest-met-productcertificaat.
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Door de dubbelsymmetrische druk-/dwarskrachtnokken CSB zijn er minder
verschillende typen nodig binnen het HIT-assortiment.
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› EENVOUD:

HALFEN b.v.
Postbus 1 · 7620 AA Borne
Tel.: +31 (0)74 / 267 14 49
Fax: +31 (0)74 / 267 26 59
E-mail: info@halfen.nl
www.halfen.nl
Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is voor de productielocaties in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen,
Zwitserland, Tsjechië en Nederland gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, certificaatnr. 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.

www.dnvgl.com

