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CONSTRUCTII, FATADE, INDUSTRIE: 

pentru aceste domenii oferim o gama  

larga de produse. Calitatea si competenta

tehnica a marcii stau la baza fiecarui

produs.

HALFEN, DEHA, DEMU, si FRIMEDA 

sunt marci ale Grupului Halfen: o solutie 

adecvata pentru fiecare problema de 

fixare. 

O solutie specifica fiecarei aplicatii, cu 

solutii tehnice la cele mai ridicate 

standarde, nivel de calitate maxima si 

siguranta in lucru. 

FIXARE

PROFILE HALFEN

CONSTRUCTII

BULOANE HALFEN

CONSTRUCTII

PROFILE HALFEN PENTRU FIXARE

CONSTRUCTII

PROFILE HALFEN PENTRU PERETI

CONSTRUCTII

PROFILE HALFEN PENTRU PARAPETI

CONSTRUCTII

PROFILE-DEMU 

CONSTRUCTII

ELEMENTE HALFEN PENTRU ANCORARE 

CONSTRUCTII

SISTEME PENTRU FATADE DIN MARMURA

FATADE

SISTEME HALFEN PENTRU FIXAREA DIN CARAMIDA

FATADE

SUSTINERI PENTRU FATADE DIN CARAMIDA

FATADE

SISTEME HALFEN PENTRU CONTINUITATE -HBS 05

CONSTRUCTII

SISTEME DEMU FILETATE PENTRU CONTINUITATE

CONSTRUCTII

SISTEME HALFEN PENTRU ROSTURI DE TURNARE

CONSTRUCTII

SISTEME PENTRU CONTINUITATE TIP HGC

CONSTRUCTII

SISTEME HALFEN PENTRU PRELUAREA FORTEI TAIETOARE 

CONSTRUCTII

SISTEME DEHA PENTRU PRELUAREA FORTEI TAIETOARE

CONSTRUCTII

SISTEME PENTRU EVITAREA PUNTII TERMICE LA BALCOANE

CONSTRUCTII

SISTEME DE SUPORT (CONSOLE HOP)

FATADE

SISTEME HALFEN PENTRU PANOURI SANDWICH

FATADE

SISTEME PENTRU MONTAREA STALPILOR

CONSTRUCTII

SISTEME DE RIDICARE RAPIDA- FRIMEDA

CONSTRUCTII

SISTEME DE RIDICARE- DEHA

CONSTRUCTII

PROFILE HALFEN SI ACCESORII

INDUSTRIE

HALFEN - STRUCTURI SI CONDUCTE

INDUSTRIE

HALFEN - SISTEMUL POWERCLICK 

INDUSTRIE

SISTEME PENTRU FATADE CONTINUE 

FATADE

DETAN - SISTEME DE TIRANTI

FATADE

SISTEME DE CONTINUITATE LA ARMATURA SISTEME DE RIDICARE

SISTEME PENTRU FATADE DIN MARMURA

SISTEME HALFEN PENTRU FATADE DIN CARAMIDA

PANOURI PREFABRICATE

SISTEME DE TIRANTI

FATADE CONTINUE

SISTEME PENTRU INDUSTRIE 

PROFILE HALFEN -PENTRU COLTURI 

CONSTRUCTII

ROSTURI DE DILATARE

CONSTRUCTII

ROSTURI

SISTEME DE SUSTINERE

FATADE

SISTEME DE SUPORT DIN OTEL INOX

FATADE
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•	 	Constructii	beton	armat
•	 	Elemente	prefabricate
•	 	Suporti	pentru	conducte
•	 	Fatade	ventilate

Profilele Halfen tip HTA sunt ideale pentru 

toate tipurile de fixare în prezenta încarca-

rilor dinamice (exemplu: fixarea balustra-

delor şi a mâinilor curente). În acest scop 

sunt disponibile profile laminate la cald.

Caracteristici:
•	 	Încarcare	maxima	32	kN	sau	128  

128	kN/m.
•	 	Distanta	minima	de	la	capat
	 (marginea	elementului)	pâna	la 
	 5	cm.
•	 	Reglare	optima.
•	 Sunt	omologate	pentru	încarcari
	 statice	şi	dinamice.
•	 Rezistenta	la	coroziune	este	foarte
	 mare,	profilele	fiind	din	otel	inox	A4
	 şi	zincate	la	cald.

Profilele Halfen înglobate în beton sunt

sistemul ideal pentru o fixare simplã si

reglabilã. Umplerea golurilor cu spumã

sau polistiren împiedicã intrarea

betonului în faza de turnare. Profilele se

pot adapta oricãrui tip de constructii.

Calitatea exceptionala a acestor

produse face inevitabila folosirea lor.

Profilele Halfen tip Dynagrip sunt

concepute pentru a suporta incarcari 

longitudinale mari. Aceste profile re-

zista la încarcari dinamice pâna la 3 

KN. Forma profilului permite o buna

preluare a efortului si împiedica

eventualele scurgeri de tensine.

Profilele Halfen tip Dynagrip sunt

optime pentru fixarea cailor de rulare

a ascensoarelor. Preiau încarcarea

tridimensionala cu precadere

încarcarea dinamica. Profilele sunt

ideale chiar si pentru instalatii vertica-

le, acolo unde încarcarile actioneaza 

dea lungul axei profilului.

Caracteristici:
•	 Capacitate	de	încarcare	foarte		 	
	 mare,	pâna	la	12	KN,	ca	forta 
	 concentrata	pâna	la	3	kN.
•	 	Profile	compacte	de	2	dimensiuni.
•	 HZA	29/20	şi	HZA	38/23.
•	 Profilul	este	obtinut	prin	zincare	la
	 cald.
•	 Este	foarte	rezistent	la	coroziune.

CATALOG DE PRODUSEPROFILE HALFEN

PROFILE HALFEN TIP DYNAGRIP CATALOG DE PRODUSE
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CATALOG DE PRODUSE

Profilele Halfen tip HGB cu talpa

de ancorare, permit o fixare sigura şi

statica eficienta a parapetilor frontali

a balcoanelor (pâna la grosimi

minime de 10 cm), datorita unor

conectori înglobati în beton.

Caracteristici:
•	 Fixare	reglabila	Încarcare	pâna	la 
	 25	kN	încarcare	concentrata	sau	 
	 2	×	17,5	kN	pentru	încarcare	uniform		
	 distribuita
•	 Disponibile	în	lungimi	de	la	10	cm	în		
	 sus.

Sistemul HALFEN pentru fixarea pereti-

lor din zidarie este proiectat pentru  

realizarea îmbinarii între peretii de 

rezistenta şi cei despartitori, între pere-

ti şi coloane de beton sau dintre otel şi 

lemn cu profil Halfen tip ML.

Datorita posibilitatii de fixare a baione-

tei în interiorul asidei se micşoreaza  

riscul de rupere a peretelui de zidarie. 

Talpile de ancorare ofera o fixare sigu-

ra a profilului.

Caracteristici:
•	 Sistem	simplu	şi	economic.
•	 Adaptat	chiar	şi	pentru	mortare
	 de	grosimi	mici.

SISTEME HALFEN PENTRU FIXAREA PARAPETILOR

PROFILE HALFEN PENTRU PERETI 

CATALOG DE PRODUSE
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Profilele HTU înglobate în traverse sau

în coloane sunt ideale pentru fixarea

boltilor de tip lucarna, a invelitorilor

din tabla cutata, utilizând şuruburi

autofiletante.

Aceste profile preiau fortele de întindere 

din vânt ca şi forta taietoare.

Caracteristici:
•	 Preia	încarcari	pe	toate	directiile
•	 Disponibile	în	versiunile	zincate	la
	 cald	şi	otel	inox	A4
•	 Latimi	de	la	40-80	mm

PROFILE HALFEN TIP HTU

PROFILE DEMU

Gama de produse de dopuri de fixare

DEMU cuprinde o varietate de guri din

otel sau otel inoxidabil care se îngroapã 

în beton la turnare pentru fixãri perma-

nente.

Diametru de la 6 pâna la 30 mm. Gama 

cuprinde şi gurile cu extremitati ondulate 

cu gauri sau cu tija inserata.

CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

S ISTEME PENTRU CONTINUITATE T IP HALFEN HBS-05

SISTEME DE PRINDERE TIP HBT

Noul sistem HBS-05 pentru realizarea

continuitatii armaturilor, înglobeaza 

toate avantajele sistemelor anterioare 

HBS şi WD 90 oferind solutii sigure 

şi optime pentru toate metodele de 

armare. Toate versiunile sistemului 

HBS-05 sunt combinatii între ele şi 

permit obtinerea unui nivel înalt de 

flexibilitate şi o gama mare de 

aplicatii.

Pentru legaturile cu lungime mica

exista terminale de ancorare specifice.

Caracteristici:
•	 	Gama	mare	de	bare	drepte	şi
	 curbe	cu	dimensiuni	de	la	12	pâna		
	 la	32	mm.
•	 	Barele	cu	dimensiuni	de	12-28	mm
	 suporta	încarcari	dinamice	con-	 	
	 form	normelor	DIN	1045:2001	cu		
	 diametru	de	la	12	la	28	mm.
•	 	Barele	cu	capat	forjat	pot	fi	legate
	 direct,	cele	cu	capatul	filetat	sunt			
	 mai	economice	si	mai	practice;	sunt		
	 folosite	la	armarea	pe	verticala	 
	 pentru	lungimi	personalizate.

Sisteme de prindere în zidarie tip HBT

sunt folosite pentru legarea în mod

eficient, între ele, a structurilor din

beton executate în perioade difertite. 

Caseta este realizata din tabla din otel 

zincat cu flanşe speciale şi are o deschi-

dere pentru a facilita montarea şi de-

montarea capacului casetei.

  Caracteristici:
•	 ancorajul	poate	fi	din	BST	500	S,
	 conform	normei	DIN	488	sau 
 BSt 500 WR
•	 BSt	500	NR	otel	inox,	A4	la	cerere
	 cu	diametru	intre	8-12
•	 sunt	disponibile	7	variante	de
	 casete	pentru	pereti	cu	grosimi	de
	 la	8-23	cm,	pentru	grosimi	mai
	 mari	sunt	disponibile	casete
	 speciale
•	 14	variante	de	bare
•	 înaltimea	casetei	este	redusa,
	 pentru	bare	de	8	mm	inaltimea
	 este	de	24	mm	şi	pentru	bare	de
	 10	mm	inaltimea	este	de	30	mm
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

S ISTEME DE CONTINUITATE HGC 

HIT - SISTEM PENTRU EVITAREA PUNTII TERMICE LA BALCOANE

Sistemul HGC face legatura între doua

bare de armatura. Fortele de întindere

şi de compresiune sunt uniform

distribuite. Se folosesc pentru a înlocui

armaturile distruse, pentru legarea noilor 

constructii de cele vechi, pentru legarea 

intre ele a elementelor prefabricate din 

beton.

Caracteristici:
•	 Nu	este	nevoie	de	un	tratament	a
	 extremitatilor	barelor
•	 Nu	necesita	aparatura	speciala
	 pentru	punerea	în	opera
•	 Nu	utilizeaza	suprapunerea
•	 Sunt	produse	de	diametre	între 
 8-28 mm.

Cu sistemul Halfen-Iso-Element (HIT) se 

pot evita puntile termice şi condensul la 

legatura dintre balcon şi placa. Acest sis-

tem este constituit din elemente de lun-

gimi de un metru şi modul de 20 cm.

Datorita acestei combinatii de lungimi de 

elemente se elimina pierderile de materi-

al şi creşte economicitatea sistemului. 

Exista o gama variata, drept pentru care

satisface toate exigentele de proiectare.

Caracteristici:
•	 	Disponibile	în	versiunea	F	90
	 care	asigura	o	protectie	antifoc
	 timp	de	90	minute
•	 Este	foarte	economic,	folosind	un
	 soft	de	calcul	pentru	reducerea
	 pierderilor	de	material
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

Elemente de armare HDB cu doua capete 

sunt folosite pentru armarea la preluarea 

fortei taietoare si a fortei concentrate. 

Elementele sun inserate pe inaltimea lor 

dupa ce s-a stabilit nivelul superior si cel 

inferior al armaturii.

Dispunerea simetrica a elementelor HDB 

garanteaza o corecta instalare. Lamela cu 

clips asigura acoperirea capului cu beton.

Caracteristici:
•	 	Diametrul	piciorului	de	la	10	la 

25 mm
•	 Elementul	poate	fi	cu	2	sau	3
	 picioare
•	 Se	insereaza	dupa	montarea 
 armaturii

S ISTEM DE ARMARE HALFEN TIP HDB

SISTEM DE ARMARE TIP DEHA

Sistemul tip Deha este compus din 2

capete blindate sudate perpendicular

pe o bara de otel. Este ideala instalarea 

„joasa” ceea ce înseamna ca elementele 

sunt puse pe cofraj pe distantieri speciali 

şi ca nivelul superior şi inferior se reali-

zeaza succesiv.

Caracteristici:
•	 	Diametrul	piciorului	10-25	mm
•	 	Sistemul	este	disponibil	cu	2-3-4-5-6
	 picioare
•	 	Distantierii	sunt	disponibili	pentru
	 acoperiri	de	la	1,5	cm	la	4	cm
•	 	Distantele	individuale	dintre	picioare
	 pot	fi	adaptate	la	grilajele	realizate
	 de	armatura
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CATALOG DE PRODUSES ISTEM DE MONTARE A STALPILOR

Astazi prefabricatele din beton pot fi 

asamblate simplu şi economic. Noul sis-

tem de ancorare Halfen ofera o solutie

practica pentru realizarea conlucrarii din-

tre stâlp-stâlp şi stâlp-fundatie.

Avantajul sistemului prin prindere cu şu-

ruburi consta în rapiditatea montarii. Le-

gatura este uşor de realizat cu posibilitate 

foarte buna de reglare.

Sistemul este compus dintr-un profil me-

talic HCC care are un corespondent în-

globat în fundatie HAB.

Se preteaza foarte bine la constructii cu 

conditii limitate de montaj, cum ar fi cen-

trele locuite, cladiri istorice. De aseme-

nea, sistemul este uşor de folosit la tere-

nuri cu fundatie slaba, cu pânza freatica 

ridicata.

Se preteaza la conlucrarea stâlpi-fundatie, 

adaptate noilor cerinte antiseismice.

Caracteristici:
•	 	Montajul	rapid	şi	economic
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

S ISTEM DE RIDICARE RAPIDA FRIMEDA

Sistemul de ridicare rapid FRIMEDA este

costituit din insertii din otel care se

îngroapa în betonul proaspat şi un mâner 

pentru ridicare. Cuplul mânerinsertie

permite ridicarea pe orice directie. Siste-

mul este sigur şi eficient şi are 30 de ani 

de experinta în domeniu.

Caracteristici:
•	 	Marja	de	încarcare	este	de	la
	 1,25	la	26	tone
•	 Exista	numeroase	insertii	de	otel
•	 Mânerele	nu	se	pot	adapta	decât
	 insertiilor	de	aceeaşi	clasa	de
	 produse.

SISTEM DE RIDICARE DEHA DEHA

Sistemul de agatare DEHA este înglobat 

în beton cu ajutorul unei tije metalice.  

La aceasta tija este prevazut un mâner 

universal usor si rapid de montat la alta 

tija. Se utilizeaza pentru ridicarea si mani-

pularea elementelor prefabricate.

Caracteristici:
•	 	Sigur,	rapid	şi	eficient
•	 Mânere	rezistente	şi	durabile
•	 Se	preteaza	pentru	elementele
	 prefabricate	de	orice	forma	şi
	 dimensiune
•	 Marja	de	încarcare	este	de	la
	 1,3	la	45	tone
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

Acest sistem de fixare pentru fatade

ventilate este compus dintr-o parte

superioara cu o tija filetanta reglabila

pe verticala şi o parte inferioara prinsa

pe panou. Partea inferioara cu sau

fara reglare laterala.

Sistemul mai este prevazut cu un

surub pentru reglarea distantei de la

perete. Toate elementele acestui

sistem sunt din otel inox.

Se pot aplica accesorii ca tija de

sustinere, ancoraje, etc.

Caracteristici:
•	 Instalare	rapida	şi	sigura
•	 Reglare	pe	toate	directiile

SISTEM DE F IXARE A PANOURILOR PENTRU FATADE

CONSOLE PENTRU PARAPETI

Consolele pentru parapeti sunt utilizate 

pentru fixarea parapetilor şi a panouri-

lor prefabricate, pentru pardoseli, tava-

ne, balcoane sau stâlpi.

Sunt înglobate în elementele prefabrica-

te şi se transporta pe şantier. Caracteris-

tica lor structurala este preluarea mo-

mentului de torsiune.

Când sunt fixate în profilele Halfen

consolele pot fi plasate orizontal si

reglate pe înaltime. Consolele pot fi

livrate si cu buloane pentru reglarea pe 

verticala.

Caracteristici:
•	 Punte	termica	redusa
•	 Otel	inox	sau	zincat	la	cald	pentru
	 asigurarea	unei	rezistente	ridicate
	 la	coroziune
•	 Instalare	rapida
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

Sistemul HOP este conceput pentru a

suporta panouri prefabricate pozitionate 

orizontal şi fixate pe stâlpi.

Acest sistem brevetat permite executarea 

extrem de rapida şi simpla a operatiilor 

de instalare şi asamblare pe şantier.

Sistemul	este	constituit	din	trei	elemente:
•	 Legatura	cu	stâlpul	
•	 Suportul
•	 Legatura	cu	panoul

HOP -  CONSOLE PENTRU PARAPETI

BAIONETE HALFEN

Baionetele pentru sustinerea panourilor, 

cu caracteristici care le ofera posibilitatea 

sa fie adaptate

Sunt	realizat:
•	 Cu	cap	tip	ancora	sau	ciocan
•	 Cu	gura	filetata	sau	nefiletata

Sistemul HOP este disponibil în trei

versiuni în functie de încarcarile utile 

pe fiecare suport: 50 kN, 80 kN şi 

120 kN.

Acest sistem permite reglarea pe cele 

trei directii.

•	 Cu	gauri	de	diametru	de	13	sau 
	 17	mm	sau	placute	de	13x50	mm
•	 Cu	suprafata	neteda	sau	dintata
•	 Cu	finisare	neagra,	zincate	prin 
	 galvanizare	sau	zincate	la	cald
•	 Lungimi	standard:	100,	135,	170,			
	 210,	250	şi	290	mm
•	 Lungimi	la	comanda,	serie	mica
•	 Cu	contraplacute	zintate	sau	gaura		
	 de	diametru	13	sau	17	mm	zincata		
	 galvanic

Contra placuta A x 35 SP. 8
Gaura diam. 13; Gaura diam. 17
(A = 45 o 50 mm)

A

Profil cu gura de prindere
si suprafata dintata g min/max
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

Profile de colt pentru fixarea in versiu-

ne standard sau la dimensiune

Caracteristici:
•	 simple	sau	armate
•	 cu	gauri	de	diferite	dimensiuni
•	 cu	grosimi	6	sau	8	mm
•	 latime	60	sau	80	mm
•	 diferite	lungimi
•	 cu	finisare	negre,	zincate	galvanic			
	 sau	la	cald
•	 se	livreaza	cu	contraplacuta	 
	 zimtata	cu	gauri	si	dimensiuni	 
	 diferite,	zincata	galvanic

COLTARE HALFEN

PROFILE HALFEN PENTRU IMBINARI

Profile pentru sustinerea, asamblarea pa-

noului prefabricat. Este simplu şi practic. 

Se utilizeaza în faza de montaj.

Este livrat cu tratament de vopsire prin 

pulverizare.

HS M 16 x 60

Placuta de prindere

Profil Prindere

Piulita si saiba
de prindere

Cofrag din polistiren
pentru a obtine o nisa in 
panou

Panou

Stalp Panou

Exemplu de aplicatie
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

ANCORA JE HALFEN PENTRU PANOURI SANDWICH

Ancorajele Halfen SPA pentru panouri 

sandwich sunt utilizate pentru a face le-

gatura între stratul frontal şi partea por-

tanta din panoul multistrat. Ajuta la 

transferarea greutatii panoului frontal, cu 

atât mai mult a solicitarilor la panoul por-

tant.

Ancorajele sunt realizate din otel inox 

pentru prevenirea coroziunii. Pe lânga  

ancorajele portante se utilizeaza sisteme 

şi alte profile de ancorare pentru împiedi-

carea deformarii panoului.

Caracteristici:
•	 	Instalare	simpla	şi	rapida
•	 Se	utilizeaza	şi	la	panouri	cu	strat
	 izolant	foarte	gros.

Profilele reglabile Halfen constituie o

metoda usoara si rapida de mentinere a 

montantilor pentru transferarea încarcarii 

verticale,cât si a celei din vânt, la care fa-

tada este supusa.

Sistemul este aplicabil la structurile

metalice cât si la cele din beton armat.

Este disponibil în diferite dimensiuni

pentru a permite o instalare rapida

deasupra sau frontal pe grinzi sau pe

placa intermediara a etajelor.

Caracteristici:
•	 	Fixare	rapida	si	sigura	care	permite	 

o	eficacitate	structurala	imediata	
•	 	Reglare	usoara	în	cele	trei	directii
•	 	Capacitate	mare	de	încarcare
•	 	Distante	mici	de	la	margine
•	 	Nu	necesita	aparate	speciale	pentru	 

instalare.

PROFILE HALFEN PENTRU PERETI  CORTINA
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CATALOG DE PRODUSE

Sistemul pentru contravântuiri DETAN 

este utilizat pentru realizarea:

- Contravântuirilor pentru acoperişuri şi

 pereti

- Ancoraje de grinzi suspendate

- Lanturi pentru capriori din lemn şi inox

În arhitectura unde functia statica

trebuie sa aiba şi o valenta estetica,

sistemul Detan se utilizeaza pentru

contravântuiri în interior şi în exterior.

Toate componentele sunt disponibile în

otel zincat sau otel inox.

Caracteristici:
•	 	Bare	blocate	cu	mânere	de
	 închidere	DT-S
•	 Simplu	şi	sigur	de	pus	în	opera
•	 Satisface	cele	mai	înalte	pretentii
	 de	design

DETAN -  S ISTEME DE TIRANTI

tirant

contrapiuliţă

furcă

bulon

inel de fixare

disc rotund
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

S ISTEMUL HALFEN PENTRU SUPORTUL ZIDARIE I

Suportul HALFEN HK4 pentru realizarea 

fatadelor ventilate din caramida poate fi 

utilizat prin legarea de structura a fatade-

lor de caramida.

Datorita reglarii pe înaltime +/- 3,5

cm aceste elemente sunt adaptate

la corectarea tolerantelor existente în

structura si imperfectiunilor de instalare 

ale placilor.

Sistemul HK4 din otel inox sau inox

zincat la cald este disponibil într-o

gama variata de produse adaptate

pentru a satisface orice exigenta de

proiectare si asamblare. Capacitatea

de încarcare este de 3.5, 7.0 si 10.5

kN. Folosirea profilelor Halfen constituie 

o metoda economica pentru toate fata-

dele ventilate din caramida.

SISTEMUL UMA

Profilele de sustinere UMA pentru fatade 

ventilate din piatra naturala, sunt in parti-

cular adaptate pentru fixarea pe pereti de 

zidarie datorita diametrului redus, dar 

pot fi utilizate si pentru beton.

Sistemul de prindere este adaptat atat 

pentru sustineri verticale cat si orizontale.

Acest sistem de ancorare include si profi-

lele UHA, apt pentru absortia incarcarii 

din vant si/sau orizontale.

Caracteristici:
•	 	Capacitate	de	incarcare	ridicata
•	 	Reglabil	in	cele	trei	directii
•	 	Diametre	de	la	5	la	285	mm
•	 	Incarcari	permise	pana	la	3.8	kN
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CATALOG DE PRODUSE

CATALOG DE PRODUSE

ANCORA JE PENTRU FIXARE RAPIDA HRC

ANCORA JE PENTRU FIXARE RAPIDA

Sisteme de sustinere sunt sisteme pen-

tru placi din piatra naturala reglabila pe 

cele trei directii, adaptate pentru a pre-

lua atât greutatea panoului, cât şi încar-

carea din vânt.

Tipul Body BA cuprinde gama cu gauri 

între 45-145 mm, cu o încarcare admisi-

bila pâna la 1300 N, în timp ce 

Body DT este cu gauri de 125-225 mm 

şi suporta încarcari pâna la 1300 N.

Datorita unor buloane de închidere de ti-

pul Body DT permite reglarea verticala a 

fatadei cu placa de baza deja montata.

Baza suportului este furnizata complet 

preambalata şi are un inel de ghidare. 

Pentru ancorarea în rosturile verticale 

sunt disponibile baionetele tip Body DH. 

Caracteristici:
•	 Console	60-240	mm	cu	încarcari
	 pâna	la	1300	N	reglabile	în	cele	trei
	 directii
•	 Rapida	capacitate	de	preluare	a
	 încarcarii
•	 Este	utilizat	atât	pentru	verticala	cât
	 şi	pentru	orizontala

Gama de ancoraje pentru fatadele din pia-

tra tip Halfen HRC permite fixarea placilor 

din piatra cu grosime de 30 mm prin in-

termediul unor profile din otel inox.

Acest sistem permite reglarea în cele trei 

directii şi constituie o fixare sigura şi rapi-

da a placilor din piatra naturala. Bratul de 

sustinere poate fi reglat prin intermediul 

piulitei şi contrapiulitei şi dupa aplicarea

placii, pentru reglari fine.

Ancorarea trebuie facuta pe şantier

Sistemul este disponibil in trei variante

Tipul N standard cu tija dubla pentru

placi intermediare;

Tipul B jumatate de tija pentru placile

de baza;

Tipul C cu brat înclinat la 30°
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Sistemul HALFEN POWERCLICK este

un concept nou pentru sustinerea

tevilor de tip industrial. Pâna la

aparitia lui nu era posibila realizarea

sustinerii fara un numar mare de

elemente.

Sistemul HALFEN POWERCLICK este

realizat pentru a îndeplinii exigentele

de sustinere a tevilor industriale.

Caracteristici:
•	 pentru	elemente	multifunctionale
•	 posibilitate	infinita	de	reglare
•	 legaturile	sunt	simple,	sigure	şi
	 rapide
•	 tehnologie	moderna	la	preturi
	 avantajoase
•	 greutate	mica
•	 nu	necesita	sudare	sau	gaurire

POWERCLICK	HALFEN
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Sistemul de profile Halfen pentru

instalatii şi industrie cuprinde buloane

Halfen şi placi filetate şi ofera toate

avantajele unei conexiuni reglabile

pentru beton şi alte materiale. Profilele 

sunt utilizate în multe sectoare, ca de 

exemplu:

Constructiile instalatiilor industriale

Constructii metalice

Inginerie mecanica

Instalatii solare

Industria alimentara

Ascensoare

Instalatii de ridicare.

Datorita sistemelor foarte variate compu-

se din profile, buloane şi accesorii Halfen 

se poate alege o solutie mai eficienta şi 

economica.

Sunt disponibile urmatoarele sisteme

de profile:

Sistemul	HALFEN	pentru	încarcari
mari,	cu	profile	laminate	la	cald,	mai
ales	pentru:
- încarcari dinamice

- sudarea structurilor metalice

- încarcari grele

Sistemul	HALFEN	pentru	încarcari
standard:
- Cu un singur tip de placa filetata,

 adaptat tuturor incarcarilor standard

- sistemul este compatibil cu

 sistemului HALFEN POWERCLICK

Sistemul	HALFEN	pentru	încarcari
usoare:
- este numai cu profile plate pentru

 încarcari usoare

Toate cele trei sisteme HALFEN sunt

disponibile în versiunea otel inox, otel

zincat la cald, pre-galvanizat sau netratat.

PROFILE HALFEN SI  ACCESORI I
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Consolele HALFEN sunt realizate din 

profile comune care ofera avantajele unei 

instalari rapide şi sigure. Consolele 

confera o buna reglare fara alte operati-

uni de lucru.

Ele constituie un suport complet a insta-

latiilor şi au o protectie ridicata la corozi-

une (otel inox sau zincat la cald) care  

ramân intacte pe perioada exploatarii.

Caracteristici:
•	 Pe	lânga	capacitatea	mare	de
	 preluare	a	încarcarii,	sunt	foarte
	 uşoare	şi	în	acelaşi	timp	uşor	şi	rapid
	 de	instalat

O mare parte a acestor console sunt

compatibile cu sistemul POWERCLICK

Coliere HALFEN sunt proiectate pentru

instalari reglabile, adaptate tuturor

profilelor pentru instalatii HALFEN.  

Pentru noul sistem HALFEN POWER-

CLICK, masurile colierelor Halfen sunt 

adaptate caracteristicilor standard ale  

tevilor. 

Caracteristici:
•	 	Gama	foarte	variata
•	 	Pentru	diametre	de	la	15	la	530	mm
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Gama de rosturi de dilatare este o solutie 

eficienta şi economica pentru urmatoare-

le situatii:

- pereti şi mansarde

- pardoseli (struturale, seismice, pietonale)

- impermeabile

- antifoc

Profilele sunt disponibile in diverse tipuri, 

inaltim, latimi si culori. Sunt ideale pen-

tru aplicatii de orice tip, preiau incarcari 

usoare si grele in functie de necesitate.

Rosturi pentru perete/pardoseala din aluminiu si cauciuc – seria 322

Rosturi impermeabile pentru trafic greu – Seria 500/Nb Waterstop – Seria D

Rosturi antiseismice pentru pardoseli  
– Seria 426/ALG+ALR

Exemplu de instalare in pardoseala

Certificat REI 120 cu latimi pana la 300 mm.

Rosturi antifoc HTF

B

FB
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