
 HALFEN ELEMENTINFÄSTNING HPC  

• Nya säkra infästningsmetoder för betongelement
• Kräver ingen borrning eller svetsning
• Fullt justerbara i tre riktningar
• Ger tidsvinster på fabrik och vid montage

Svetsfria montage av betongelement
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Ekonomi och säkerhet vid montering 
med Elementinfästning HPC

Italien ligger långt framme med genomtänkta infästningslösningar för prefabindustrin. Därifrån 
har vi hämtat vår nya svetsfria metod för infästning av betongelement.

Att slippa svetsa eller borra vid montage av betongelement är inte bara smidigt. Med vår nya 
lösning spar du dessutom tid i varje infästningsmoment. Du kan leverera ett säkert resultat 
varje gång, jämfört med en svetsad lösning där fogens hållbarhet både kan vara svår att utföra 
och kontrollera. Detta tillsammans ger dig en ekonomiskt och utförandemässigt hållbar lösning 
för infästning av betongelement.
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Kräver ingen specialutbildad personal

Lösningen är fullt borr- och svetsfri och kräver ingen specialutbildad personal för att utföra. 
Enkelheten och självklarheten i lösningen gör det lätt att kommunicera på byggplatserna.  
Det man tar med sig i infästningsmomentet är ett enkelt handverktyg, skruv, bricka och i vissa 
fall ett infästningsbeslag. Skruv- och brickdimensionen är standardiserad för alla varianter på 
lösningar.

Full justerbarhet med stabil inpassning

Infästningen är fullt justerbar i tre inriktningar och utförs snabbt och enkelt. Designen är 
genomtänkt för precision och självklarhet i infästningsmomentet. Ett exempel är den räfflade 
inpassningen mellan infästningsbeslag och bricka som bidrar till ökad stabilitet och säkerhet. 
Systemet finns i flera olika utföranden.

FasadelementPelare

Fasadelement
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HOP-komponenter

1. Förankringshylsa

2. Pelarursparning

3. Upplagskonsol

4. Montagebeslag

5.  Elementursparning

1. 2.

3.

4.

5.

HOP med öppen undersida HOP med dolt montage

En svetsfri totallösning med osynliga 
fasadelementkonsolen HOP 

HPC kan användas separat eller kombineras med HALFEN-DEHAs andra genomtänkta lös-
ningar, t.ex. HOP-systemet som är en flexibel och svetsfri metod för upphängning av fasad-
element. Förutom att HOP-systemet borgar för säkerhet, enkelhet och lönsamhet, ger den 
utrymme för helt nya arkitektoniska möjligheter inom prefab-byggnation. Infästningarna är 
nämligen helt dolda. HOP-systemet tar inte mycket utrymme, vilket gör att det även kan  
användas mellan fasadelement, exempelvis vid stora portöppningar.
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I Italien har man gjort det i 20 år

Våra svetsfria infästningsmetoder för montage av betongelement är 
hämtade direkt från vårt systerbolag i Italien. Metoderna lämpar sig 
väl som systemlösningar för ett rationellt, ekonomiskt och säkert 
byggande. Systemen är dessutom direkt adapterbara för svenska 
förhållanden och finns i flera olika utföranden.

Snabba

Säkra

Justerbara

Enkla

Borrfria

Svetsfria

Ekonomiska

Sju skäl att välja  
HALFEN-DEHAs elementförankringar
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Hur bygger man smart? 

Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra 
byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som 
gör det så svårt som möjligt att göra fel. Det har vi tagit fasta 
på i våra system för byggindustrin. Sedan 1929 har HALFEN-
DEHA arbetat med att koppla samman komponenter och  
material. Vi fortsätter att utveckla och vässa byggprocesser över 
hela världen. Målet är att skapa förutsättningar för ekonomisk 
och miljömässig vinst på bred front för alla – före, under och 
efter byggnation. Det har gjort oss världsledande inom vårt 
område. 
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