
DEMU bevestigingsanker

Inleiding

De HALFEN SBC connector biedt een 
economische en praktische methode 
voor het achteraf aansluiten van stalen 
balkons aan betonconstructies. Het 
systeem bestaat uit twee belangrijke 
componenten:

De DEMU bevestigingsankers worden 
in de gewapende betonvloer ingestort.

De SBC console wordt aan het 
ingestorte anker vast gebout. Zo is 
het mogelijk het metselwerk of de 
gevelbekleding eerst af te ronden 
en dan pas alvorens de balkons te 
monteren.

De ingestorte DEMU bevestigingsankers  
kunnen eenvoudig worden bevestigd 
aan de zijkant van de bekisting 
(het einde van het betonelement) 
en bieden een economische, hoog 
belastbare verbinding in de beton. 
Door toepassing van DEMU bevesti-
gingsankers zijn geen ingewikkelde 
aanpassingen aan de bekisting nodig. 
Daarnaast zijn de ankers zo ontworpen 
dat ze tussen de wapening van de 
meeste gangbare vloerplaten passen. 
Bevestiging in de rand van de beton- 
constructie vermijdt mogelijke 
conflicten met de vloerafwerking, 
tolerantieproblemen en koudebruggen 
die verband houden met de bovenkant 
van de bevestigingsconsoles.

Thermisch scheidende plaat

De thermisch scheidende plaat Thermo 
Break is beschikbaar voor de console 
om de thermische geleiding van de 
aansluiting te beperken.

SBC console

De SBC balkon console kan zowel 
horizontaal als verticaal worden 
gesteld. De rechthoekige vorm 
gaat gemakkelijk door de gevel en 
zorgt voor een keurige en esthetisch 
afgesloten geheel. 

De kopplaat biedt een handig 
verbindingsoppervlak voorbij de gevel, 
zodat de stalen balkons op een later, 

meer passende/geschikte tijd kunnen 
worden vast gemonteerd. Dit zorgt 
voor een goede toegankelijkheid 
voor de gevelbekleding en vermijdt 
mogelijke beschadiging aan afgewerkte 
balkons. 
De SBC wordt standaard geleverd 
in duplex (thermisch verzinkt/
poedercoating) uitvoering.

Kwaliteitskenmerken

•	 Eenvoudige montage
•	 Handige vloerrand aansluiting 
•	 Een efficiënte bevestigingsmethode. 

Nadat het metselwerk of de 
gevelbekleding is voltooid kunnen 
de stalen balkons worden vast 
gebout aan de kopplaat

•	 Thermische scheiding van de 
console door drukvaste duurzame 
isolatieplaat

•	 Eenvoudige afwerking rond console
•	 Horizontale en verticale 

verstelbaarheid

HALFEN SBC connector
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HALFEN b.v.

Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is voor de 
productielocaties in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, 
Polen, Zwitserland, Tsjechië en Nederland gecertificeerd 
volgens DIN EN ISO 9001:2008, certificaatnummer 
QS-281 HH.
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Voorbeelden

Toepassingsvoorbeelden HALFEN SBC connector

De SBC balkon console, bevestigd aan DEMU 
bevestigingsankers

Project @Home Amstelkwartier te Amsterdam
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De SBC bevestigingsankers en SBC balkon consoles toegepast 
bij project Victorypier te Gillingham (UK)

De verhoogde SBC balkon console, bevestigd aan DEMU 
bevestigingsankers

De SBC balkon consoles, bevestigd aan DEMU 
bevestigingsankers. De stalen balkons kunnen op een later 
tijdstip aan de kopplaat worden vast gebout
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