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Solu ţ i i  de  p roduc ţ i e  

SOLUŢ II  DE FIXARE PENTRU ELEMENTE PREFABRICATE  

Prefabricarea elementelor de beton
oferă avantaje în comparaţie cu alte
metode de construcţie mai ales în
ceaa ce priveşte datele de livrare şi
aspectele financiare.  
Elementele utilizate pentru fixare joacă
un rol decisiv în conexsiunea respectivă.
HALFEN-DEHA oferă numeroase
produse şi sisteme de fixare. Această
broşură prezintă soluţiile noastre de
fixare pentru elemente prefabricate. Vă
oferim soluţii standard dar şi
personalizate conform cerinţelor
dumneavoastră. 

Gama de ancoraje prefabricate oferite de
HALFEN DEHA asigură, de exemplu,
posibilităţi de fixare neîncastrate pentru
faţade mari îndeplinind astfel înalte cerinţe
de proiectare. 
 

Solu ţ i i l e  s is temulu i  
Soluţiile noastre de fixare sporesc nivelul
prefabricării. Exemplu sunt plăcile
balcoanelor:  
Elementele HALFEN HIT pentru 
reducere punţilor termice, fixarea 
balustradelor cu ajutorul canalelor 
HALFEN HGB şi sistemele de transport 
FRIMEDA şi DEHA inclusiv accesoriile 
acestora formează o baza copletă 
pentru utlizatori.. 

Dezvoltarea noastră continuă 
sporeşte productivitatea. Exemple: 
elementul supus forţei tăietoare HDB-
F. Această armătură de străpungere a
fost realizată pentru producerea 
plăcilor semifabricate. Este asigurată 
instalarea simplă şi eficientă fără 
degradarea distanţierilor de la bază. 
Procese automate se pot desfăşura 
neperturbate în  instalaţii rotative. 
 
 
So lu ţ i i  pent ru t ranspor t  

Soluţii practice caracterizează sisteme 
de ridicare ca parte din gama noastră 
de produse. Veţi găsi soluţii individuale 
între ancorajul simplu de transport şi 
sistemul de ancorare la transport cu 
eliberare pneumatică,  controlată prin 
telecomandă pentru a oferi un transport 
sigur al elementelor din beton 
prefabricate şi pentru a permite o 
instalare uşoară. 
 

 

So lu ţ i i  de  asamblare  

Servicii şi consu l tan ţă

Cele treic centrele de compentenţă 
acoperind segmentele referitoare la  
beton, faţade şi   cofrare, oferă 
consultanţă individuală. Enginerii foarte 
bine instruiţi vă stau la dispoziţie pentru 
întrebări referitoare la sistemele de 
fixare la contrucţiile prefabricate şi 
elaborează soluţii potrivite proeictelor 
dumneavoastră. Mai mult de atât, 
specialiştii noştri oferă instruire pentru 
utilizatori şi consultanţă la faţa locului. 

 
 

 
 

Această  b roşură  

Următoarele exemple prezintă numai 
câteva din numeroasele aplicaţii. Veţi găsi 
mai multe informaţii tehnice despre 
produsele noastre în broşurile noastre de 
specialitate, la care facem referire în 
exemple. 

Montarea elementelor prefabricate 
necesită crearea unei conexiuni 
viabile şi durabile, capabilă să 
suporte încărcări care pot fi 
întrerupte în orice moment. 
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SOLUŢ I  DE FIXARE PENTRU ELEMENTE PREFABRICATE  
Cupr ins   

Exemple t ipice 
 

Pere ţ i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fa ţade  
 
 
 
 
 
 
 
 
Scări  
 
Plăci  
 
 
 
 
Balcoane 
 
Coloane 
 
 
 
 
 
 
Ferme / Grinzi 
 
 
 
Gar aje   
 

Cabine  
 
Ţevi   /  Canale   
 

 
 
Beton pe beton  
 
Zidărie pe beton  
 
Lemn pe beton 
 
 
Structuri extinse şi lucrări de 
interior 
 
 
 
 
 
 
Exemple de aplicare  
 
Adrese   

Transport şi ridicare 
 
Fixare la instalare 
 
Conectarea elementelor prefabricate 
 
Conectarea pereţilor solizi 
 
Transport zidurilor de sprijin 
 
Ancorarea pereţilor antifonici 
 
Elemente cu un singur strat – Ancoraje pentru suspendare şi vânt  
 
Panouri sandwich  
 
Sisteme de susţinere a zidăriei  
 
Elemente de beotn aerat 
 
Faţade din tablă profilată 
 

Transport şi fixare a balustradelor  
 

 

Armătură de străpungere pentru plăci semi-prefabricate 
 

Soluţii de fixare varianbilă pentru plăci solide şi semi-prefabricate 
 
 

Transportul platformelor cu găuri pretensionate 
 
Plăci solide şi prefabricate 
 

Transport şi protecţie a muchiilor  

Conexiuni rigide 

Fixarea grinzii podului rulant  
 
Conectarea grinzilor metalice la coloane 
 
 

 

Soluţii de conectare variabile 
 
Capăt de grindă crestat 
 
Transportul şi fixarea echipamentului 
 
Fixarea instalaţiilor 
 
Transport 
 
Securizarea transportului 
 
Beton monolit pe elemente prefabricate  
 
Conectarea zidăriei la pereţi sau coloane 

Conexiuni cu căpriori la  plăcile semi prefabricate 

Conxiuni cu pane 

Plăci de tablă profilată pentru fixarea acoperişului 
 
Instalări de geamuri 
 
Fixarea scaunelor 
 
Instalarea segmentelor cu susţinere cu cuvelaj 
 
Canale de deservire şi deşeuri
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SOLUŢ I I  DE FIXARE PENTRU ELEMENTE PREFABRICATE  
 

NOI OFERIM SOLUŢI I  PENTRU:  

Canale in situ
(pentru ferme pretensionate cu 
ancore din oţel inoxodabil) Fixarea tablei profilate 

(acoperişuri sau 
faţade)

Fixarea suporturilor 
pentru cabluri 

Conectarea 
zidăriei de 
cărămidă 

Fixarea grinzilor 
pentru poduri rulante

Conectarea unităţilor 
de beton prefabricate 

Fixare pentru securizarea 
instalaţiilor 

Elemente
de fixare 
pentru 
încastrări 

Protejarea 
muchiilor 

   Continuizarea             
armăturilor 

 
                Conectori 

Fixarea elementelor faţadelor  
ex. elemente de beton 

Transportul zidurilor de sprijin: Fixarea scaunelor în stadione:
Asigurarea transportului tuburilor şi a 
cuvelor : 
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SOLUŢ I I DE FIXARE PENTRU ELEMENTE PREFABRICATE  
 

Exemple tipice   

Fixare 
construcţiilor din
lemn 

Scări: transportul şi 
fixarea balustradelor

Conectarea 
panourilor 
sandwich 

Transportul sistemelor de ancorare, 
ex. pentru garaje din elemente 
prefabricate 
 

Fixarea Balustradelor
Conectarea 
balcoanelor 

Fixarea elementelor faţadelor

Fixarea 

ferestrelor 
Armare pentru străpungere şi 
forţă de tăiere 

Fixarea instalaţiilor: 

. . .Ş I  MULT MAI MULTE   -  CONTACTAŢ I -NE
Adresa ş i  numerele de contact sunt pe spatele broşurii   
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Pereţi   
 

Transport  ş i  r id icare  

Perete în timpul transportului 

R id i ca rea  unu i  pe re te  p rodus  
o r i zon ta l  cu  ancora  de  r i d i ca re  
de  t i pu l  TPA -  FE 

DEHA Ancoră HD 

Ancoră de ridicare TPA-FE şi TPA-FA
(FRIMEDA Transportul sistemelor de
ancorare) 

Mai multă protecţie, mai multă 
siguranţă, mai puţine tipuri: 

• Numai 7 tipuri de ancore acoperă 
o arie de încărcare de 15 tone.

Capul de ancoră special TPA - FA sau
ancora de ridicare unilaterală TPA-
FE previn scalarea pe beton 
deoarece  dispozitivul circular poate
suporta pe ancoră în cazul 
încărcărilor transversale. 

• Protec ţ ia integrată  a 
manşonului  oferă  protec ţ ie  
împotr iva contamină r i i .  
Îndepl ineş te cer in ţele ZH 1/17 

• Dimensiunile optimizate fac 
ancorajele potrivite pentru 
elemente grele prefabricate cu 
pereţi subţiri cum ar fi încăperile 
antifoc

• Gheara robustă  de r idicare 
oferă  mai multă  s iguran ţă  ş i  
benef ic i i  economice 

•  Mai multe informaţii:
Informaţii tehnice HD - E 

• Mai multe informaţii :
Informaţii tehnice TPA-E 

NEW 

HD – tirant ancorat, HD – sistem de 
ridicare şi placă de fixare cu cuie 

Installed HD – tirant ancorat cu
HD – dispozitiv de ridicare 
instalat 

TPA-FA cu dispozitiv circular TPA-R1,
TPA-FE cu dispozitiv circular TPA-R2 
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PEREŢI   
 

Securizarea instalaţ ii lor  

Corniere metalice pe canale 
HALFEN turnate in situ, sunt 
folosite pentru o buna 
asigurare a instala ţi i lor 
pereţi lor solizi. 

Securizarea instalaţiilor plăcilor semi prefabricate cu suporţi înclinaţi

Socluri DEMU Canale HALFEN HTA 

Soclurile DEMU sunt potrivite atât 
pentru fixările temporare cât şi pentru 
cele permanente. 

Canalele HALFEN turnate in situ 
facilitează montajul rapid şi sigur 
al pereţilor. Canalele amplasate 
perpendicular permit o ajustare 
tridimensională continuuă.Riscul 
de a degrada armătura, datorită 
unei pivotări secvenţiale, este 
prevenit. 

• O gamă largă de produse, ex. 
socluri cu capete ondulate, cu 
găuri în cruce. 

• Mai multe informaţii:
Informaţii tehnice B - E 

Diverse tipuri de ancoraje 
DEMU 

Canale HALFEN ş i  bu loane cu 
cap T laminate la  rece ş i  la  
ca ld  HTA  
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PEREŢI   
 

Conectarea unităţ i lor prefabricate  

Conectarea unităţilor prefabricate cu legături de încastrare HKZ Conectarea elementelor prefabricate 
cu ajutorul conexiunilor înglobate 
HALFEN HVL  

HALFEN legături de încastrare HKZ HALFEN Canale înglobate HTA HALFEN Conectarea prefabricatelor

Îmbinarea prin dinţi permite 
transmiterea sigură a solicitării. 

•  Baze ideale pentru montarea 
uşoară şi ajustarea conexiunilor 
elementelor prefabricate 

•
 

•

Montare rapidă cu boloane 
preasamblate, direct din macara 
Nu e nevoie de suporţi şi torcretare

• 
 

 
• 

Galvanizare termică sau oţel 
inoxidabil: 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 

•  Aprobate oficial
•  Galvanizare termică sau oţel    
inoxidabil 
•  Mai multe informaţii: 

Informaţii tehnice B - E 
Aprobare HTA - E 

•
 
 
 

•
 
 

•

Constă din unităţi de montaj HVL-M şi 

canale in situ HALFEN HVL-E (38/17)

Elementele prefabricate pot fi reglate 

Galvanizare termică 

HALFEN legături de încastrare HKZ canale HALFEN şi buloane HTA 
cu capete T laminte la cald sau 
la rece  

Montarea unităţilor HVL-M şi 
canale HALFEN HVL-E 
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PEREŢI  
 

Conectarea pereţ i lor  

Probabil armătura 
longitudinală trebuie 
amplasată la turnare 
in situ 

Perete cu conectare reîndoită HBT 80 Conectarea pereţilor prefabricaţi cu conectoare 
HALFEN de tipul HBT 80

HALFEN conectori reîndoiţi HBT 
Conectare prefabricată de tipul HBT 80 

•  Conectarea eficientă a elementelor 
prefabricate, ex. joncţiunile pereţilor solizi 

•  De asemenea sunt disponibile  
cu fâşii de polistiren pentru 
asigurarea conexiunilor. 

• 
 
 
 
 
• 

Conform broşurii germane 
„Reîndoire” al Organizaţiei 
Germane de Beton şi Construcţie 
DBV; nu necesită aprobare 
 

Cofrarea cu după o anumită formă 
pentru tranmiterea optimă a 
solicitărilor la forfecare. 

• Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice HB - E 

Conectori îndoiţi HBT 80 
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PEREŢI   
 

Tr ansportul  zidurilor de sprijin  

Elementele uni zid de sprijin, fiecare având două ancore pentru Zid de sprijin cu ancoraje de transport
transport în partea din spate,  

DEHA Ancore cu cap sferic 

Sistem de transport rapid şi 
uşor: 
• 
 
 
 
• 
 

 
• 
• 
• 

Transport rapid, sigur şi eficient al 
elementelor prefabricate cum sunt 
zidurile de sprijin. 
 
 

Ataşare rapidă a dispozitivului universal 
de ridicare 
 

Nu apare riscul potrivirii greşite 
Variaţii de încărcări de la 1,3 t - 45 t  
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice KKT - E 

Ancore încorporate DEHA  cu cap
sferic

Ancore cu cap sferic DEHA cu 
dispozitiv de ridicare universal 
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PEREŢI   
 

Ancorarea pereţ i lor antifonici   -  Instalarea în faţa stâlpilor

Coloane având canale verticale HALFEN încorporate HTA (de lungime 
mică) pentru montarea pereţilor antifonici 

Montaj mascat cu corniere de oţel 

HALFEN canale încorporate HTA 

• 
 
 
• 
• 
• 

Toleranţă ajustabilitate pentru pereţii 
antifonici 
Aprobat oficial 
Galvanizare termică sau oţel inoxidabil 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 

• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
• 

Instalarea pereţilor antifonici în 
faţacoloanelor cu canale  HALFEN 
HTA 28 / 15 (Oţel inoxidabil de clasă
A4) 
 

Fixarea pereţilor cu corniere de oţel 
(oţel inoxidabil de clasă A4) şi 
buloaneHALFEN HS 28/15- M10x25 
(oţel inoxidabil de clasă A4) 
 
Consultanţă tehnică: 

Canale încorporate şi accesorii 
HALFEN  
Tel.: 0049 - 2173 - 970 415 

Montaj alternativ cu ajutorul 
canalelor HALFEN încorporate 

Canale încorporate HALFEN laminate la 
cald sau la rece HTA 
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FAŢADE   
 

Elemente cu un singur strat -  Ancoraje de ridicare ş i împotriva vântului

Fixarea pereţilor cu ancoraje 
prefabricate FPA 

HALFEN tipuri de panouri prefabricate cu 
ancore FPA 5, fixate în canalele înglobate 
HTA 

Ancoraje prefabricate FPA - 
HALFEN de tipul FPA 5

Ancore orizontale de încastrare HALFEN Fixare de încastrare cu   
dibluri HFV 

•  Reglabile după toate direcţiile- 
permite instalarea rapidă şi uşoară cu 
toleranţe mici 

•   Soluţii optimizate cu diverse tipuri 
standard pentru necesităţi diferite

Fixările de încastrare cu dibluri HALFEN, 
fără mortar, permit potrivirea exactă în 
fabrică şi o instalare rapidă pe şantier.

•  Diverse tipuri standard şi variante, de 
ex. pentru parapetul acoperişului, 
accesorii numeroase pentru diferite 
aplicaţii 

•
 
 
•
•

Posibilă clasificare exactă în diferite  
arii de încărcare 
Amplasarea în faţă sau la spate 
 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice BA-E 

Fixările cu dibluri şi mortar se folosesc
la compensarea toleranţelor pe şantie

• Tipuri testate 

•  Tipuri standard variate

•  Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice BA - E 

•
 
 

•

Sunt disponibile tipuri de fixare 
testate. 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice BA - E

Placing

HALFEN – sistem de suport prefabricat Ancore orizontale de încastrare de 
tipul LD 

HALFEN- Fixare cu dibluri HFV
Constă din partea superioară şi 
inferioară şi diblu  
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FAŢADE   
 

Panouri sandwich  

Ancora principala HALFEN conectri turnaţi HVL
Vezi pagina 8 

Ancoră 
orizontală

Instalarea ancorei DEHA la panou 
sandwich MVA 

Secţiunea peretelui cu ancoraj HALFEN pentru panou sandwich 

DEHA ancoră cu manşon pentru 
panou sandwich MVA şi ancore plate

HALFEN Ancoră pentru panou 
sandwich cu bare SPA 

HALFEN-DEHA oferă două tipuri de 
sisteme testate pentru conectarea 
straturilor de încărcare a panourilor 
sandwich: ancorele panourilor sandwich 
DEHA, MVA, Ancore plate DEHA şi 
panouri sandwich cu cabluri cu ancore 
SPA. Toate ancorele sunt rezistente la 
coroziune prin utilizarea oţelului inoxidabil
A4. Deformarea panourilor este evitată 
de legăturile panourilor. 

• 
 
 
 
• 
 

 
• 

O singură ancoră pentru elementele 
de faţadă, chiar şi la elemente mai 
mari 
Preluare uniformă a încărcării după 
fiecare direcţie 

Instalarea rapidă şi uşoară a 
ancorelor (imagine stânga sus) 

• Aplicare eficientă şi pe 
straturile izolatoare mai 
groase. 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice SPA 

DEHA Ancoră cu manşon pentru 
panouri sandwich MVA şi ancore 
plate 

Ancore pentru panouri sandwich cu 
bare SPA 
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FAŢADE   
 

Sisteme de susţinere pentru zidărie  

Coloană 
prefabricată 

Reglaj

Zidărie aparentă Suport intermediar pentru placarea cu  
zidărie a unei coloane prefabricate 

HALFEN Gusee de susţinere 
pentru zidărie HK 4 

HALFEN canale încorporate HTA

•  Gamă completă de produse pentru 
susţinerea şi fixarea zidăriei 

•  Reglabil continuu în înălţime  
    ±3,5 cm 

Potrivite în mod special pentru fixări în 
serie, cum ar fi conectarea zidăriei 
aparente cu suporţi pentru cărămidă 

•  Disponibilă o arie de încărcări de 
3,5 kN, 7 kN şi 10,5 kN  

•  Oţel rezistent la coroziune, de 
clasă A4 

•  Tipuri testate 
•  Mai multe informaţii: 

Informaţii tehnice MA - E 

• 
 
 
 
• 
 

 
• 

Fixare regalbilă şi montaj facil al 
suporţilor HALFEN HK 4 pentru 
zidărie 
 

Oţel rezistent la coroziune, de 
clasă A4 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 
Aprobat HTA 

Suport cornier cu HTA, HTA – cornier 
250/125 (distanţa laturii scurte) şi 
guseu suport de tipul HK 4FL 

Guseu pentru susţinere zidărie HK 4  HALFEN canale încorporateHTA
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FAŢADE   
 

Elemente din beton aerat  

HALFEN canale 
încorporate HTA
Placă cu cuie 

Element din 
beton aerat

Guseut

HALFEN canal 
încorporat HTA

Montajul elementelor din beton aerat XELLA Guseu pentru susţinere beton aerat

HALFEN canale încorporate HTA 

• 
 

 
• 
 

 
• 
 

 
• 

Instalare rapidă a elementelor din 
beton aerat. 
Fixarea poate prelua imediat 
încărcări 
Oţel inoxidabil rezistent la 
coroziune de clasă A4 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 
Aprobat HTA 

XELLA Manual de materiale de 
construcţii  "Porenbeton" pentru 
beton aerat (in limba germană) Fixare cu plăci cu cuie 

HALFEN canale şi şuruburi 
laminate la cald sau la rece 
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FAŢADE   
 

Faţade din tablă profilată  

canale HTU

Faţade cu tablă secţiune trapezoidală Fixare elementelor turnate cu miez de o  
coloană prefabricată 

HALFEN HTU canale încorporate 

•   Instalare rapidă şi uşoară a 
tablelor profilate cu şurub cu 
autoperforare 

•   Aprobat oficial

• 
 
 
 

• 

Nu este riscul deteriorării betonulu
şi a armăturii la montarea 
elementelor de tablă 
 
Preluarea forţelor de întindere 
datorită sucţiunii vântului precum 
şi forţelor de tăiere 

• 
 
 
 
• 

Rezistenţă la coroziune bazată 
pe galvanizare termică sau oţel 
inoxidabil de clasă A4 
 

Mai multe informaţii: 
Informaţii  tehnice B 
Aprobat HTU

Fixarea elementelor de tablă cu 
canale înglobate HALFEN 
HALFEN HTU  

Canale înglobate HALFEN HTU  
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S CĂRI   
 

Transportul şi fixarea balustradei 

Ancore de transport: 
FRIMEDA TPA or 
DEHA KKA 

Fixarea balustradei:
HALFEN- sistem de
fixare a balustradei 
HGB 

Ancora de transport 
alternativă: 
DEHA HD Ancoră tirant 

Ffixarea ancorelor de transport FRIMEDA de cofraj Scări prefabricate cu sistem HALFEN de fixare a balustradei HGB şi
sistem de ancoraj pentru transport HALFEN-DEHA 
Sistem HGB şi sistem de transport cu ancoraje HALFEN-DEHA

Ancoră de transport FRIMEDA TPA DEHA HD-sistem de ancoraj 
pentru ridicare 

Sistem de fixare al balustradelor 
HALFEN HGB 

• 
 

• 
 

• 
 

 

Încărcări cuprinse între 1,25 - 26,0 t 
 
Numeroase tipuri de ancore 
 
Nu sunt neadaptări a potrivirii unor 
componente cu încărcări diferite 
Mai multe informaţii: 

Dimensiunile optimizate fac ancora 
tirant HD foarte potrivită pentru 
suprafeţe de beton finisate, cum sunt 
scările sau balcoanele (instalare 
laterală) 

•
 

•
•
•

Utilizabil pentru fronturi mai înguste 
d > 100 mm 
Balustrada ca ansamblu reglabil 
Tipuri testate 
Utilizabil de asemenea pentru fixarea

Informaţii tehnice TPA 
 
DEHA ancore cu cap sferic KKT 

• Mai multe informaţii:
Informaţii tehnice HD - E 

barierei de siguranţă în timpul 
construcţiei (Vezi standardele în 
vigoare, ex. standardul german DIN 
EN 795) 

• 
• 
• 

Încărcări între 1,3 - 45,0 t 
Dispozitiv de ridicare rotativ 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice KKA - E 

NEW

DEHA Ancoră cu cap sferic (stânga)
FRIMEDA Ancore de transport 

HD Ancore tirant, HD Dispozitiv de 
ridicare şi plăcuţă cu cuie 

Fixarea balustradei HGB 
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PLĂCI    
 

Armătură anti-străpungere ş i plăci semi-prefabricate

 Amplasarea elementelor HDB-F                                                                                         Elemente de placă după îndepărtarea 
distanţierilor pe şantier 

HALFEN Armătură anti-străpungere HDB-F 
- specială pentru plăci semi-prefabricate 

•   Pentru grosimi ale dalei de 18 cm 
cu granulozitate de 10 mm 

•    Distanţierii care se îndepărtează uşor 
permit aşezarea stratului de armătură 
superior pe şantier (Foto dreapta) 

• 
 

 
• 

Elemente complete cu 2- 6 
ancore 
Instalare uşoară după plasarea 
armăturii inferioare şi a grinzilor 
(imaginea de sus) şi pentru instalaţii 
rotative. 

• Poziţionare perfectă datorită etrierilor 
sudaţi şi a manşoanelor de plastic 
(foto dreapta) 

Poziţionare perfectă datorită etrierilor 
sudaţi şi a manşoanelor de plastic. 

HALFEN Armătură pentru 
străpungere şi forţă de tăiere HDB-F
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PLĂCI  
 

Soluţii de fixare variabile şi pentru plăci solide şi semi-prefabricate

Canal încorporat HTA 

Accesorii de                     Canal HM
Înrămare                                 sau HL

Pentru plăci semi-prefabricate: 
Conform situaţiei actuale 
Încărcare maximă numai pentru ancore 
extinse

Fixare durabilă şi variabilă cu ajutorul canalelor înglobate HALFEN 

HALFEN canale încorporate HTA                 HALFEN canale de   înrămare 
             şi accesorii 

Se evită forarea care include zgomot şi 
murdărie, dacă acele canale HTA sunt 
fixate în partea de jos a plăcii pentru 
fixarea ţevilor şi a altor echipamente. 

Produsele HALFEN-DEHA oferă fixări 
eficiente pe structurile din beton: 

Reglarea conectării cu şuruburi permite 
corectarea poziţiei şi adaosuri. 

• Canale de înrămare HM, canale cu fantă HL, 
console, clemă pentru ţevi şi o gamă 
armonizată de accesorii sunt baza unei 
asamblări optime • Mai multe informaţii: 

Informaţii tehnice B - E 
Aprobat HTA • Mai multe informaţii: 

Informaţii despre produs MTA - E  
Informaţii tehnice MT - E 

HALFEN canale şi şuruburi laminate la 
cald şi la rece încorporate HTA  

HALFEN canale de înrămare 
laminate la cald HM şi canale cu 
fantă

Accesorii înrămare: console,
Bride şi suporturi glisante 
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PLĂCI    
 

Tr ansportul  plăcilor precomprimate cu goluri 

Transportul plăcilor cu goluri utilizând un sistem de transport cu ancore 
Plăci cu goluri cu ancore cu 
cap sferic 

FRIMEDA sistem de transport cu 
ancore TPA 

DEHA sistem de transport cu 
ancore (KKA) 

•   Constă din ancoraje plate din oţel 
şi dispozitive de ridicare circulare 

•   Constă din ancore cu cap sferic şi 
dispozitive de ridicare universale

Sistemul de transport cu ancore al 
HALFEN-DEHA reprezintă o alternativă 
eficientă pentru transportul cu cleme. 
Nu sunt necesare măsuri de precauţie 
suplimentară când se utilizează sistemul 
de mai sus. 

•
 

 
•

Selectarea tipului: 
FRIMEDA ancore lărgite TPA-FS 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice TPA - E 

• 
 
 
 
• 

Selectarea tipului:
DEHA ancoră cu cap sferic 
(versiune standard)  

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice KKT - E 

FRIMEDA ancore de transport cu 
dispozitiv circular 

DEHA ancora cu cap sferic cu 
dispozitiv universal de ridicare.
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BALCOANE  

Fixarea balustradelor cu HGB pe faţa plăcii HALFEN fixarea blaconului, de tipul HIT-BF

HALFEN Fixarea balustradei HGB HALFEN conectarea balcoanelor HIT HALFEN Conectarea Balcoanelor de  
tipul HIT-BF pentru plăci semi-
prefabricate 

• 
• 
• 

Potrivit pentru fronturi înguste d>100mm 
Reglabile, tipuri testate 
De asemenea potrivite pentru fixarea 
barierei de siguranţă în timpul 
construcţiei (atenţie la standardele în 
vigoare, ex. standardul german DIN EN 
795) 

• 
 
• 
• 
 
 
 
 
 
 

• 
• 
• 

Reduce punţile termice şi previne 
condensul 
Tipuri special proiectate 
Debitare optimă pentru utilizarea 
raţională şi economică a 
materialului 
Programul de calcul legat în sistem 
CAD asistă debitarea 
Aprobat oficial 
Tipuri testate 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice HIT - E 

•
•
•
•
 

•

Versiune în două piese 
Grad înalt de prefabricare 
Amplasare rapidă şi uşoară pe şantier

Foarte eficient prin combinaţia 
elementelor metrice, piese de 20 cm şi 
piese de etanşare 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice HIT - E 

HALFEN Fixarea balustradei HGB HALFEN Conectarea balcoanelor HIT HALFEN Conectarea balcoanelor HIT-BF
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 Plăci solide şi semi-prefabricate



COLOANE    
 

Tr ansport  ş i  protejarea muchiilor   

FRIMEDA 
Ancoră pentru 
coloane cu 
capăt dublu
Alternativă: 
DEHA ancoră cu 
cap sferic 

Coloane prefabricate cu protecţie pentru muchii 

Sisteme de transport cu ancoraje DEHA
şi FRIMEDA  

HALFEN Protecţie de muchii HKW

• 
 

 
 

• 
 
 

 

• 
 

• 
 
 
 
 
• 

Sisteme de transport cu ancoraje cu 
diferite tipuri de ancore şi o gama largă 
de valori ale încărcărilor 
Manevrare uşoară şi sigură pentru 
montare şi transport 
Preluarea încărcărilor după toate 
direcţiile 
Selectarea tipului: 
FRIMEDA Ancore pentru coloane cu 
capăt dublu, DEHA Ancore cu cap 
sferic dublu 
More Information: 
Informaţii tehnice KKA - E 
Informaţii tehnice TPA - E 

•

 

•

•
 

•

Protecţii ideale pentru muchiile 
pereţilor şi coloane în constrcţii 
industriale, ex. în timpul manevrării 
unui motostivuitor sau în parcaje. 
Montare facilă cu ancore în 
formă de U 
Galvanizare termică sau oţel 
inoxidabil de clasă A4 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 

DEHA Ancoră cu cpa sferic dublu şi 
dispozitiv de ridicare universal 

FRIMEDA Ancoră pentru coloane cu 
capăt dublu TPA-FD şi dispozitiv de 
ridicare circular

HALFEN Protecţie pentru muchii HKW
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COLOANE    
 

Conexiuni rigide  

Legătură rigidă cu conexiune cu şurub

Coloane prefabricate cu elemente de armătură de conectare încorporată

HALFEN Conexiuni cu şuruburi WD 90 HALFEN Conexiuni cu şuruburi HBS

• 
 
• 
• 
• 

Armătură de conexiune mecanică 
Manşon subţire 
Diametru nominal  de la 10 - 32 mm
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice HB - E 

• 
• 
• 
 
• 

Bară de legătură cu filet interior
Diametrul barei de la 12 - 32 mm 
Flanşa cu cuie poate fi fixată direct pe 
cofraj  
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice HB - E 

HALFEN-DEHA oferă conectori de 
armătură aprobaţi oficial 

Conexiunile cu şurub transferă toată 
încărcarea, ex. pentru conectarea 
plăcilor turnate in situ la coloane 
continuue 

Conectare cu şurub WD 90 Conectare cu şurub HBS
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COLOANE    
 

Fixarea  gr inz i lo r  pent ru  podul  ru lant  

Canale înglobate       
HTA 

Canale înglobate 
HZA DYNAGRIP 

Placă de 
fixare KLP

Grinzile podului rulant pe consolele coloanelor 

HALFEN canale încorporate HTA HALFEN canale încorporate HZA
DYNAGRIP 

Placă de fixare KLP 

• 
 
 
• 

Bază ideală pentru conexiuni uşor
r manevrabile şi reglabile 
Aprobate oficial şi pentru 

•   Încărcare şi în sensul 
longitudinal al canalului 
datorită îmbinării prin dinţi

Grinzile podurilor rulante sunt deseori 
montate cu plăci de fixare pe structura
de rezistenţă. 

• 
 
 
• 

Încărcări dinamice 
Galvanizare termică pentru 
rezistenţă la coroziune 
 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 
Aprobat HTA 

• 
 

 
• 
 

 
• 

Aprobat oficial şi pentru 
încărcări dinamice 
Galvanizare termică pentru 
rezistenţă la coroziune 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice BD - E

Plăcile separatoare trebuie folosite în 
vederea asigurării amplasării plăcilor 
de fixare. 
•   Mai multe informaţii: 

Informaţii tehnice B - E 

HALFEN canale înglobate 
laminate la cald şi la rece HTA şi 
buloane 

HALFEN canale înglobate 
dinţate HZA DYNAGRIP 

Plăci de fixare KLP 
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COLOANE    
 

Conectarea grinzilor de metal la coloane

Console metalice la coloane prefabricate Conectarea unei grinzi de oţel la barele HBS, încorporate în coloană

HALFEN Conexiune cu şurub HBS 

• 
 

 
 
 

• 
 
 
 
• 
 
 

• 

Pentru conectarea componentelor 
metalice cum sunt grinzile H cu taler 
de beton 
Disponibil în BSt 500 (puterea de 
curgere 500 N/mm²) cu filet 
standard M14, M16, M18, M22, M30
şi M33 
Manşon de oţel disponibil cu 
M16, M20, M24 and M30 
Versiunea BSt 500 are o flanşă cu 
fixare în cuie stabilă, care poate fi 
fixată direct pe structura coloanei. 

• 
 
 
 

• 
 
 
 
• 

HBS barele de cuplaj pot fi sudate 
pe o placă de montaj pentru a 
asigura poziţia corectă 
 

Protejarea anticorozivă prin 
galvanizare termică sau prin 
fabricarea manşonului de cuplaj din 
oţel inoxidabil 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice HB - E 

HBS bare pentru conectare cu şurub 
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Ander es  F oto  

FERME Ş I  GRINZI    
 

Diferite soluţii de conectare 

Nu necesită o distanţă minimă la 
armătura pretensionată dacă 
buloanele de ancorare sunt din 
oţel inoxidabil 

20 

Distanţă minimă = 20 mm în cazul în 
care canalul încorporat este realizat 
prin cositorie galvanizată 

Fixarea echipamentului tehnic de canalele încorporate HALFEN Planul pentru canalele încorporate 
în grinzi precomprimate 

HALFEN canale încorporate HTA HALFEN canale încorporate
HZA DYNAGRIP 

• Oţel inoxidabil cu cositorie galvanizată 
• Versiunea de cositorie galvanizată cu 

buloane de ancorare din oţel inoxidabil este 
utilizată pentru grinzi de beton precomprimat
şi nu necesită distanţe minime până la 
armătura precomprimatpă 

• Mai multe informaţii: 

Informaţii tehnice B - E  
Aprobat HTA 

•  Încărcări mari în direcţie 
longitudinală datorită canalelor cu 
sistem de dinţare 

•  Aprobate oficial şi pentru încărcări 
dinamice, ex. echipament de 
transport 

•  Protecţie anticorozivă datorită 
galvanizării termice 

•  Mai multe informaţii: 

Informaţii tehnice BD - E 

  Canalele HALFEN încorporate în 
elementul prefabricat permit o 
instalare rapidă şi sigură a 
diferitelor sisteme de fixare, ex. 
tavane suspendate, instalaţii, firme.

  Este prevenit riscul de a degrada 
armătura precomprimată datorită 
forării pentru fixarea buloanelor. 

HALFEN canale laminate la cald şi 
rece HTA şi buloane 

HALFEN canale încorporate 
dinţate HZA DYNAGRIP 
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FERME Ş I  GRINZI    
 

Capăt de grindă crestat  

HALFEN  Armătură de forfecare de tipul HDB-S cu 
elemente de fixare cu cap dublu reduce numărul 
etrierilor 

Rezemare cu capăt de grindă crestat 

HALFEN Armătură de forfecare HDB-S 

•   Densitate etrierilor în zonele de 
rezemare expuse la încărcări mari este 
evitată 

•   Aprobat oficial şi pentru 
încărcări dinamice.

• 
• 
 

 
 

• 
 
 
• 

 

Distribuire facilă a găurilor de vibrare 

Transfer virtual antiderapant al
solicitărilor 
Inserare uşoară şi fără probleme a 
elementelor “de sus” 

Timp de pozare redus comparativ cu 
etrierii 

• 
• 

Program de calcul uşor utilizabil
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice HB - E 

HALFEN armătura de forfecare HDB - S
asigură distanţe mari între etrieri şi 
găuri pentru vibrare suficiente 

Armătură de forfecare HDB - S, 
element cu 3 bare 
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GARAGE    
 

Tr ansportul  ş i  f ixarea echipamentelor  

HD Ancoră tirant

HALFEN canale HSV

Accesorii 

Soluţii practice de suspendare, ex. cauciucuri pe canale HALFEN Exemple de amplasare ale ancorelor de 
transport şi a elemetelor de fixare

DEHA HD – sistem de ancore de ridicare -
mai multă protecţie, mai multă 
siguranţă, mai puţine componente 

HALFEN canale HSV Accesorii 

 
• Calota protectoare cu clemă colorată 

funcţie de caracteristici oferă protecţie 
împotriva contaminărilor; îndeplineşte 
condiţiile asigurării garanţiei 
angajatorului gemran(normativ  

   ZH 1/17). 

Soluţii de fixare ideale dacă 
forarea  poate conduce la 
degradarea elementelor cu pereţi 

Gama largă de accesorii pentru 
canalele HSV include elemente de 
suspendare speciale pentru 
cauciucuri, biciclete, scări şi altele 

• Dimensiunile optimizate ale 
ancorajelor fac sistemul foarte 
potrivit pentru elemente de 
beton cu pereţi foarte subţiri. 

     Mai multe informaţii: 
     Informaţii tehnice HD - E 

•
•
 
 

•

Montare în fabrică. 
Inserare uşoară în forma oţelului
prin fixare magnetică 
Nu se fac forări 
consecutive.Datorită acestui 
fapt canalele HALFEN HSV sunt
tipuri ideale pentru componente 
subţiri. 

Accesoriile sunt fixate de canalele 
HSV cu ajutorul unor plăci cu bază 
filetată 
Montarea şi demontarea se fac uşor. 

NEW NEW

HD ancoră tirant, HD dispozitiv de 
conectare şi placă cu cuie 

Canal HALFEN HSV auto-ancorator Accesorii de suspendare pe canalele
HALFEN HSV 
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NIŞE   
 

Fixarea  insta la ţ i i lo r  

HALFEN canale 
încorporate HZA

Accesorii de susţinere

Fixarea instalaţiilor pe canalele încorporate HALFEN

HALFEN canale încorporate HTA 
şi HZA DYNAGRIP 

HALFEN Canale de înrămare şi 
accesorii

 
 

• Sisteme de fixare rapidă şi uşor de
utilizat potrivită în special pentru 
fixări în serie 

Produsele HALFEN-DEHA oferă soluţii de 
fixare economice de-a lungul structurii de 
beton: 

Canalele HALFEN încorporate oferă o 
bază ideală pentru fixări. 

 
 

• Sunt disponibile lungimi de ancore 
reduse pentru elemente cu pereţi foarte 
subţiri (ex. pentru staţii de 
transformatoare) 

• Gamă largă de tipuri (HTA) 
• Preluarea încărcărilor şi după direcţie 

longitudinală (HZA DYNAGRIP) 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E  
Informaţii tehnice BD - E 

 
 
 
 
 
 
 

• Canale de înrămare, cleme pentru 
ţevi  şi o gamă de accesorii bine 
pusă la punct formează baza 
pentru asamblări optime 

 
Mai multe informaţii: 
Broşura produsului MTA - E 
Informaţii tehnice MT - E 

Acestea asigură o instalare rapidă şi 
uşoară. Toate sistemele de fixare 
HALFEN se pot realiza fără foraje, ceea 
ce le face potrivite în special pentru 
elemente cu pereţi subţiri. 
Nu este riscul detriorării structurii de 
beton! 

HALFEN canale încorporate 
HZA DYNAGRIP 

Canale de înrămare laminte la cald
HM şi canale cu fantă HL 

Accesorii de înrămare: consolă
(stânga), bride and şi suporturi 
glisante (dreapta) 
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ŢEVI /   CUVE  
 

Tr ansport  

DEHA Ancore cu cap sferic DEHA –Ancore DKR

Schiţe ale montării ancorajelor
DEHA Legătură de întoarcere şi ridicare

•
 

•

Ridicare, întoarcere şi 
transport uşor 
Mai multe informaţii: 

c                                                                cAcoperire cu beton
a ancorei 

Informaţii tehnice KKA - E

DEHA Ancore de ridicare cu 
cap sferic 

DEHA DKR- sistem nou de 
transport cu anocoraje pentru 
ţevi de beton: 

 • Sistem de ridicare rapidă 
 
• Utilizarea sigură şi eficientă a 

elementelor de ridicare 
 
• Potrivit pentru transportul 

cuvelor de beton şi a inelelor 
acestora 

 
• Ancorele cu cap sferic pot 

fiutilizate şi pentru fixarea 
încărcăturii în autocamion  

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice KKA - E 

 • Structură din două piese , 
constând din piciorul ancorei şi 
capul ancorei 

 
• Acoperire cu beton sporită prin 

îndepărtarea capului ancore, 
după transport 

 
 
• Rezistenţă optimă la coroziune 

prin etanşarea ancorei şi a 
canalului după montarea ţevii de
beton 

Îndepărtarea uşoară a elementului de 
montaj după transport 

NEW

DEHA Ancoră cu cap sferic cu 
dispozitiv de ridicare universal 

Piciorul ancorei care se încorporează 
şi elementul reutilizabil de montare

Acces etanşat pentru rezistenţă optimă 
la coroziune 
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ŢEVI /   CUVE  
 

Securizarea încărcăturii  

La transportul ţevilor de beton şi a cuvelor, ancorele cu cap
sferic montate şi dispozitivele universale de ridicare pot fi 
utilizate pentru securizarea încărcăturii pe vehiculul de 
transport. 

DEHA Ancoră cu cap sferic –  
Manevrare uşoară, protecţie şi 
siguranţă pentru transport şi montare 

Personalul care se ocupă direct de 
manevrare şi transport, dar şi persoanlee 
neimplicate direct pot fi puse în pericol de 
o securizare insuficientă a încărcăturii 
împotriva alunecării sau răsturnării 
elementelor de beton. 

Transportul cuvelor sau a inelelor acestora în 
cadrul unei fabrici, necesită în  mod normal 
utilizarea ancorelor cu cap sferic DEHA. 
Aceste ancore se pot folosi fără dispozitive 
suplimentare pentru securizarea încăcăturii. 

Mai multe informaţii:
Informaţii tehnice KKA 
Consultanţă tehnică 
Transportul cu ancoraje: 
Tel.: +49 -  6252 - 674 250

DEHA Ancoră cu cap sferic cu 
dispozitiv universal de ridicare  

Schiţă a securizării încărcăturii pentru ţevi de beton sau cuve cu ancore sferice 
DEHA şi dispozitiv universal de ridicare.
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BETON PE BETON    
 

Beton monolit pe elemente prefabricate din beton

Conectare eficientă a 
elementelor de beton în 
diferite stadii de construcţie 

HALFEN conectori îndoiţi HBT 

Îndoire uşoară datorită spaţiului 
eficient

Schiţă a unei conectări turnate in situ cu
un element prefabricat 

 • Conectare eficientă a betonului 
monolit cu elemente 
prefabricate 

• Conform broşurii DBV “Îndoire”, 
o aprobare nu este necesară  

• 7 profile diferite, 14 versiuni de 
etrieri optimizaţi pentru 
conectări simple şi duble 

• Învelişuri cu înălţime redusă 
pentru acoperiri cu beton foarte 
mici. 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice HBT 

Conectori îndoiţi HBT 
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ZIDĂRIE DE BETON    
 

Conectarea zidăriei la pereţi  ş i coloane

Conectarea zidăriei cu un stâlp prefabricat din beton cu ajutorul canalelor 
înglobate HALFEN şi elementul de legătură al zidăriei de cărămidă 

Schiţă unei legături cu zidărie 
de cărămidă 

HALFEN canale pentru conectarea 
zidăriei HMS 25 / 15 

HALFEN canale HTA 28/15

 • HALFEN canale pentru 
conectarea zidărie şi conectori 
HALFEN formează un sistem de 
fixare eficient pentru conectarea 
zidăriei de cărămidă, a pereţilor 
şi a zidăriei exterioare la pereţii 
de beton şi la stâlpi 

 
• Conform DIN 4102 T4 este 

disponibilă de asemenea ca 
protecţie de pereţi înglobată 
pentru o proiectare adecvată a 
conexiunii. 

 • Utilizarea manşoanelor la 
elementele de legătură permit 
deplasări în sens longitudinal a 
conexiunii şi previn fisurile. 

 
• Elemente de legătură speciale 

pentru zidărie sunt disponibile 
pentru conexiuni cu mortar subţire 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 

• Echivalent tehnic pentru 
canalele HALFEN HMS 25/15

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 

Canale HALFEN HMS 25/15 cu 
element de legătură pentru 
zidărie de cărămidă pentru 
conexiuni cu mortar subţire 

Canale înglobate HALFEN HTA 28/15
cu element de legătură pentru 
zidărie de cărămidă 
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LEMN CU BETON    
 

Conexiunile căpriorilor cu plăci semi prefabricate  

Strat 
superior 
de beton

>170 > ar

Placă semi 
prefabricată

Fixarea căpriorilor cu ajutorul canalelor înglobate HALFEN Conectarea câpriorilor pentru plăci semi 
prefabricate 

HALFEN Talpă căpriorului HSF 
6/12 HALFEN canale înglobate HTA

 

• Preluarea încărcărilor axiale de 
la căpriori 

• Nu e necesară executarea unei 
forme speciale a peretelui 

• Costuri de proiectare mici; 
transfer al încărcări asigurat şi 
design structural testat 

• Ridicarea structurii acoperişului 
este facilă şi fără probleme 

 

• Reglajul în sens longitudinal al 
căpriorilor (±15mm) permite 
distanţe între căpriori fără 
măsuri suplimentare. 

• Rezistenţă la coroziune 
datorită galvanizării termice 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E

• Pentru ancoraje pentru fixarea
lemnului 

• Rezistenţă la coroziune 
datorită galvanizării termice 
sau versiuni în soluţie oţel 
inoxidabil 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 
Aprobat HTA 

HALFEN Talpă a căpriorului HSF 6/12 Canale HALFEN laminate la cald 
şi la rece 
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LEMN CU BETON    
 

Conectări ale panelor  

Conectări ale panelor cu elemente de legătură cu cuie                                                           Fixarea coamelor pe grinzi circulare cu 
elemente de legătură cu cuie HALFEN în 
canale înglobate  

HALFEN elemente de legătură cu cuie HNA 

  

 

Fixarea structurii acoperişului de lemn 
pe canalele înglobate HALFEN HTA 
28/15 sau HTA 38/17 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 

Elemente de prindere 
unghiulare cu cuie se 
folosesc de exemplu 
pentru ca punctul de 
fixare să nu alunece în 
sensul longitudinal  al 
canalului sau pentru 
zonele de rezemare 
coamelor fermelor. 

Fixări ale panelor pentru coamele 
fermelor cu elemente de legătură 
unghiulare în canalele înglobate 
HALFEN 

Elemente de legătură cu cuie simple  Canale înglobate HALFEN HTA
şi unghiulare                                                     laminate la cald şi la rece 
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STRUCTURI EXTINSE Ş I  LUCRĂRI DE INTERIOR
 

Acoperiş  din tablă  profilată  

Fixarea elementelor de tablă profilată în canale HTU Fixarea elementelor de tablă profilată 
HALFEN HTU cu ajutorul  canalelor  
înglobate, pe  coamele fermelor HALFEN HTU cast-in channels

 • Instalare rapidă şi uşoară a  
     elementelor de tablă profilată cu            

buloane autofiletante. 
• Nu există riscul degradării betonului 

sau al armăturii la montarea 
elementelor profilate 

• Preluarea forţei de întindere sucţiunea 
vântului sau forţele de forfecare din 
acţiunea de diafragmă 

• Versiuni alternative de ancore pentru 
diverse poziţii ale armăturii 

• Aprobate oficial 

 • Rezistenţă la coroziune 
datorită galvanizării 
termice sau în versiune 
oţel inoxidabil 

Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 
Aprobat HTU 

HALFEN HTU canale înglobate cu 
versiuni alternative de ancoraj 

Fixarea elementelor de tablă profilată cu 
şuruburi autofiletante 

36 

 



STRUCTURI EXTINSE Ş I  LUCRĂRI DE INTERIOR
 

Montarea ferestrelor  

Perete cortină suspendat Fixarea ferestrelor în canalele înglobate HALFEN

HALFEN canale înglobate HTA 

 • Progres eficient al lucrării la 
montarea ferestrelor 

• Sigurnaţă mare la instalare 
• Structura de legătură este 

reglabilă 
• Nu se degradează armătura 
• Distanţe mici între muchii dacă 

este prevăzută armătură de 
margine 

• Aprobat oficial 
• Rezistenţă la coroziune datorită 

galvanizării termice sau in 
versiune oţel inoxidabil 

• Mai multe informaţii:
Informaţii tehnice B - E 
Aprobat HTA 

Notă:
Plăcile de montaj pentru fixarea
ferestrelor în canalele înglobate sunt
aigurate de către instituţia responsabilă
cu  asamblarea. 

Canale şi buloane înglobate HALFEN 
laminate la cald sau la rece  
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STRUCTURI EXTINSE Ş I  LUCRĂRI DE INTERIOR
 

Fixarea  scaune lor  în  s tad ioane  

Scaune fixate pe canale înglobate HALFEN Demontarea facilă a scaunelor permite crearea 
rapidă a spaţiului pentru locuri în picioare 

HALFEN canale înglobate HTA 

 În mod special în cazul elementelor din 
beton foarte rezistent şi a celor din beton 
puternic armat, se evită următoarele 
dezavantaje, care ar putea apărea la 
utilizarea prezoanelor, prin utilizarea 
canalelor înglobate HALFEN: 

• More information: 
Technical Information B - E 
Approval HTA 

Canalele înglobate HALFEN şi 
buloanele de prindere asigură fixarea 
ideală a scaunelor pe stadioane 
oferind flexibilitate mare la utilizare. 
Montarea scaunelor se face uşor, sigur 
şi rapid, iar demontarea la fel în cazul 
în care e nevoie de mult spaţiu. Chiar 
şi în cazul unui proces de montare-
demontare des sistemul rămâne 
permanent utilizabil. Învelişuri sunt 
disponibile pentru canale pentru 
prevenirea contaminării. 

•
•
•

Asamblare pe şantier care necesită timp 
Consum de burghiuri 
Degradarea armăturii 

HALFEN canale 
înglobate HTA

Element prefabricat

Canale înglobate HTA şi buloane 
HALFEN laminate la cald şi la rece 

Fixarea scaunului în canale înglobate 
HALFEN 
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STRUCTURI EXTINSE Ş I  LUCRĂRI DE INTERIOR
 

Instalaţ i i  şi segmente de tunel  

Canalul îndoit HALFEN este introdus în forma 
de oţel 

Lucrări la interior în tunel utilizând canale HALFEN 
înglobate în segmentele de tunel 

HALFEN canale înglobate HTA HALFEN canale de înrămare şi 
accesorii 

   Produsele HALFEN oferă soluţii de 
fixare flexibile şi în exteriorul structurii 
de beton: 

În cazul elementelor tunelului, 
canalele HALFEN permit instalarea 
rapidă, ex. pentru echipament de 
transport. Fixarea asigură utilizarea 
continuuă şi poate fi remontată sau 
demontată oricând. 

• Fixare ideală pentru toate 
elementele de finisare şi 
servicii 

• Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E     
Aprobat HTA 

• Canale de înrămare, console, 
bride şi o gamă largă de 
accesorii constituie baza pentru 
asamblări ideale 

• Mai multe informaţii: 
Broşura produsului MTA - E 
Informaţii tehnice MT - E 

Canale HALFEN înglobate preîndoite 
HTA pentru segmente cu susţinere cu 
cuvelaj 

Canale de înrămare HM laminate la 
cald canale cu fantă HL

Accesorii de înrămare: console
(stânga), bride şi suporţi glisanţi 
(dreapta) 
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STRUCTURI EXTINSE Ş I  LUCRĂRI DE INTERIOR
 

Canale de deservire ş i  deşeuri  

Datorită utilizării canalelor HALFEN înglonate nu e necesară găurirea 
repetată. Se evită astfel degradarea suprafeţei betonului sau a armăturii.

HALFEN canale înglobate HTA 

Suprafaţa betonului în ţevi, în care se 
transportă apă reziduală agresivă, nu 
trebuie degradată. Canalele înglobate 
HALFEN  din oţel inoxidabil sunt astfel 
cea mai bună soluţie pentru fixări 
consecutive a liniilor de utilităţi. 

 
• Toate componentele sunt disponibile cu 

galvanizare termică sau în soluţie oţel 
inoxidabil 

 
Mai multe informaţii: 
Informaţii tehnice B - E 

Canale înglobate HALFEN HTA îndoite
pentru conducte 
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STRUCTURI EXTINSE Ş I  LUCRĂRI DE INTERIOR
 

Conducte  

Fixarea echipamentului tehnic pe canale HALFEN înglobate cu accesorii de
înrămare, cum sunt console şi bride 

Canal cu structură de susţinere şi fixare 
pentru ţevi 

HALFEN Canale de înrămare şi 
accesorii 

Se pot monta suporturi de ţevi în 
conducte de aprovizionare accesibile 
şi reglate secvenţial. Totuşi noi 
recomandăm utilizarea canalelor 
înglobate HALFEN: 

 • Toate elementele sunt disponibile 
galvanizate termic sau în soluţie 
oţel inoxidabil 

• Nu e necesară sudarea şi 
protejarea anticorozivă repetată 

Mai mute informaţii:

 • Soluţii complet standardizate 
pentru susţineri de ţevi, ex. 
pentru suporturi în canalele 
accesibile şi ţevi de intersecţie. 

• Instalare şi remontare uşoară şi 
rapidă 

Broşura produsului MTA - E
Informaţii tehnice MT - E 

Suport în consolă reglabil

Canale cu fante preîndoite HL Accesorii de înrămare: consolă (stânga),
bride şi suporturi glisante (dreapta) 
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SOLUŢ I I DE FIXARE PENTRU ELEMENTELE PREFABRICATE DIN BETON
 

Exemple de aplicare  

Introducere uşoară a elementelor de 
străpungere HDB-F 

Tablou de ancorare prefabricat  FPA 
poziţionate în cofraj 

Montarea elementelor de legătură HALFEN 
pentru balcoane de tipul  HIT - BF 

Conexiuni eficiente în diferite stadii de 
construcţie cu ajutorul conectorilor îndoiţi HBT 

Sisteme de transport cu ancore 
pentru o gamă largă de încărcări 
garantează o alegere optimă

Lucrări de finisare şi de servicii, cum este 
montarea ferestrelor poate fi fixată uşor şi 
reglabil în canale înglobate HALFEN

Fixare rapidă şi reglabilă a faţadelor 
din beton prefabricat cu ancore ale 
panourilor prefabricate HALFEN 

Combinaţie optimă între betonul 
monolit şi elemente prefabricate cu 
ajutorul conectorilor HALFEN  

Canalele înglonate HALFEN sunt baza
ideală pentru fixarea în serie a 
instalaţiilor cum sunt cele pentru 
deservirea utilităţilor la case 
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SOLUŢ I I DE FIXARE PENTRU ELEMENTELE PREFABRICATE DIN BETON
 

Produsele ş i  aplicarea lor  

BETON FAŢADE 

ÎNCADRARE 

Walls 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facades 
 
 
 
 
 
 
Stairways 
Slabs 
 
 
 
Balconies 
Columns 
 
 
 
 
 
Trusses  
/ Beams 
 
Garages 
Nişe 
Ţevi / Cuve 
 
 
Beton pe beton 

Sunt prezentate aplicaţiile 
 

Transport şi ridicare 
Securizarea instalaţiilor 
Conectarea unităţior prefabricate 
Conectarea pereţilor 
Transportul pereţilor de sprijin  

Ancorajele pereţilor antifonici           

Elemente cu un singur strat 

Panouri sandwich  
Sisteme de suport pt. zidărie de cărămidă 

Elemente din beton aerat  

Faţade din tablă metalică profilată 

Transportul şi fixarea balustradelor 

 Armătură de străpungere  

Soluţii de fixare variabile 

Plăci cu goluri precomprimate 

Plăci solide şi semi prefabricate 
Transport şi protejarea muchiilor 
Conexiuni rigide 
Fixarea grinzilor podurilor rulante 
 

Fixarea grinzilor metalice de stâlpi 

Soluţii de fixare variabile 

Armătură de forfecare 

Transport şi conectare 

 Fixarea instalaţiilor 

 Transport 
Securizarea încărcăturii 
 

       Beton monolit cu elemente prefabricate 

Zidărie de cărămidă pe beton  Conexiuni ale zidăriei de cărămidă

Lemn pe beton 
 
 
Structuri extinse şi 
lucrări de interior 

Conexiuni ale căpriorilor
Conexiuni ale panelor 
Acoperiş din tablă profilată 
Montarea geamurilor 

Montarea scaunelor pe stadion 

Montarea pe segmentele de tunel 

Conducte de deservire şi deşeuri
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CONTACT  
 

HALFEN-DEHA  în toată lumea 

HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbH · Liebigstraße 14 · D - 40764 Langenfeld
Telefon: + 49 (0) 2173-970-0 · Telefax: + 49 (0) 2173-970-123 · www.halfen-deha.com 

HALFEN-DEHA este reprezentată în mai mult de 35 de ţări în toată lumea. Vă rugăm contactaţi centrul nostru de servicii pentru export dacă 
doriţi informaţii despre reprezentaţele HALFEN-DEHA din străinătate. 

HALFEN-DEHA 
Vertriebsgesellschaft mbH 
-Export ServiceCenter- Phone: +49 (0) 2173-970-831 e-Mail: export@halfen-deha.de

Liebigstr. 14 
D-40764 Langenfeld 
GERMANY 

Fax: +49 (0) 2173-970-849 Internet: www.halfen-deha.com

Vă rugăm contactaţi centrul nostru de servicii pentru: 

Europa de Nord Phone:    +49 (0) 2173-970-842
Fax: +49 (0) 2173-970-850

Europa de Est Phone: +49 (0) 2173-970-834
Fax: +49 (0) 2173-970-850

Europa Centrală Phone:    +49 (0) 2173-970-193
Fax: +49 (0) 2173-970-849

Europa de Sud Phone:    +49 (0) 2173-970-839
Fax: +49 (0) 2173-970-850

Asia / Australia Phone:    +49 (0) 2173-970-842
Fax: +49 (0) 2173-970-850

Ţările Arabe / Africa / Phone: +49 (0) 2173-970-842
Fax: +49 (0) 2173-970-850

America de Nord Phone:    +49 (0) 2173-970-193
Fax: +49 (0) 2173-970-849

America de Sud Phone:    +49 (0) 2173-970-839
Fax: +49 (0) 2173-970-850

INTERNET 
www.halfen-deha.com •Products •Catalogues •News •Download •Contact •Practice •About HALFEN-DEHA 

Note referitoare la Catalog: 
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice şi de concept la orice oră 
Informaţiile din această publicaţie sunt bazate pe nivelul tehnicii la data publicării. HALFEN-DEHA nu îşi asumă răspunderea pentru acurateţea 
informaţiilor din această publicaţie sau prezenţa erorilor de printare. 

Sistemul de management al calităţii HALFEN-DEHA este certificat pentru Germania şi Elveţia
conform DIN EN ISO 9001, Certificat Nr. QS-281 HH. 
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