
HALFEN
INNOVATIE

›  Hogere staalsterkte
› CE-markering met  
 Europese technische goedkeuring

›  Drukstangverbinding  
geregeld in de ETA

›  Voorgemonteerde levering 
›  Effectieve berekening met 

de HALFEN software

DETAN trekstangsystemen:
NU TOT 15 % HOGERE 
BELASTBAARHEID!

Alle kenmerken in één oogopslag:



DETAN trekstangsystemen – 
PERFECTIE MET DETAN

Moody voetgangersbrug, Austin/USA  
De Moody voetgangersbrug is een unieke omgekeerde dragende brug. Om 
de pylonen met de brug te verbinden, werden DETAN trekstangen van 
verschillende lengtes gemonteerd. Aan de bovenkant tussen de pylonen en 
als dwarsbalk aan de onderkant van de hoofdpylon zijn extra DETAN 
trekstangen toegepast. De stangen werden thermisch verzinkt geleverd en 
vervolgens qua kleur afgestemd op de stalen pylonen.

Heureka Science Centre, Vantaa/Finland  
De grote glazen gevel van het Heureka Science Centre wordt gekenmerkt 
door filigraan versteviging met DETAN koppelschijven aan de buitenkant. 
De constructie past naadloos in de filigraan en slim ontworpen glazen 
gevel.

D
 - 

10
7 

- 0
8/

20
19

 
0 

 0
8/

20
19

©
 2

01
9 

H
A

LF
EN

 b
.v

.,
ge

ld
t 

te
ve

ns
 v

oo
r 

af
ge

le
id

e 
ko

pi
eë

n

Ga voor meer informatie naar  
www.halfen.nl

NIEUWE ETA EN HOGERE STAALSTERKTE

Moderne architectuur moet zowel praktisch als functioneel zijn en tevens 
dienen er artistieke en uitzonderlijke gebouwen ontworpen te worden.

Met het DETAN trekstangsysteem biedt HALFEN een innovatieve oplossing 
welke voldoet aan de hoogste esthetische veiligheids- en kwaliteitseisen. 

De nieuwe staalsoorten van DETAN-S bieden een hogere treksterkte tot 
720 N/mm2. 

Dit betekent tot 15 % hogere belastbaarheid met dezelfde stangdiameter. 
Door gebruik te maken van een kleinere stangdiameter, krijgt de 
constructie een filigraan aanzicht.

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


