
HALFEN ŁĄCZNIKI BALKONOWE HIT
Łączniki termoizolacyjne dla balkonów 
i elementów konstrukcyjnych
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Pod marką Leviat łączymy wiedzę, umiejętności 
i zasoby firmy HALFEN oraz firm siostrzanych 
tworzących platformę akcesoriów budowlanych w 
sektorze zamocowań, zbrojenia betonu, montażu i 
transportu oraz fasad.

Nasze produkty, które znasz i którym ufasz, w tym 
produkty HALFEN, pozostaną integralną częścią 
kompleksowej marki i portfolio produktów Leviat. 
Jako Leviat możemy zaoferować rozszerzoną gamę 
specjalistycznych produktów i usług, bardziej 
obszerną wiedzę techniczną, sprawniejsze i bardziej 
skoordynowane dostawy oraz innowacje.

Łącząc rodzinę akcesoriów budowlanych CRH 
w jedną globalną organizację, jesteśmy lepiej 
przygotowani, aby sprostać potrzebom naszych 
Klientów i wymaganiom projektów w każdej skali i  
w dowolnym miejscu na świecie.

To ekscytująca zmiana.  
Dołącz do nas w naszej podróży.

Więcej informacji na stronie Leviat.com

Leviat to nowa nazwa światowych 
producentów akcesoriów 
budowlanych CRH.

Jesteśmy jednym zespołem.
Jesteśmy Leviat.
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Imagine. Model. Make. Leviat.com

300030+60
osób na całym świeciekrajach

Sprzedaż w ponad Ponad 

Nasze marki produktów obejmują:

lokalizacji
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Jako projektant, architekt, wykonawca jesteś świadomy, że wspornikowe elementy konstrukcyjne i balkony muszą być 
uwzględnione w projekcie izolacji termicznej budynku. Tylko w ten sposób wymagania rozporządzenia poszanowania 
i oszczędzania energii mogą być spełnione, a straty ciepła zmniejszone.

Za pomocą łączników balkonowych HIT, nasza firma zapewnia wszechstronną i innowacyjną gamę produktów. Łączniki 
nie tylko zapewniają optymalną izolację termiczną, ale także spełniają wysokie wymagania klasyfikacji w zakresie 
odporności ogniowej i mogą być zastosowane w wielu różnych sytuacjach.

Broszura pokazuje możliwości zastosowań. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji przy indywidualnych projektach 
z niestandardowymi rozwiązaniami.

Wybierz jakość i innowacyjność z łącznikiem balkonowym HIT HALFEN.

JAKOŚĆ. INNOWACJA. ROŻNORODNOŚĆ.
Łączniki termoizolacyjne HIT dla wspornikowych elementów 
konstrukcyjnych i balkonów

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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DOM POKAZOWY HALFEN
Wszystkie zastosowania w skrócie

Witamy w naszej firmie – zapraszamy do przeglądu naszego domu pokazowego. 
Unikatowy i wirtualny dom zawiera liczne przykłady zastosowania łączników 
balkonowych HIT. Na kolejnych stronach odkrywamy zastosowania zaczynając od 
wiatrołapu na parterze po attykę na dachu.

Możemy również dostarczyć rozwiązania opracowane specjalnie dla potrzeb 
indywidualnych projektowanego budynku. Skontaktuj się z nami i dowiedz się 
więcej.
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TWOJE KORZYŚCI DZIĘKI 
ZASTOSOWANIU ŁĄCZNIKÓW HIT
JAKOŚĆ!

1   BALKONY WSPORNIKOWE 
HIT-MVX  |  HIT-HT
HIT-MVX OU/OD

2   NAROŻNIKOWE BALKONY 
WSPORNIKOWE
HIT-MVX COR  |  HIT-MVX  |  HIT-HT

3   BALKONY PODPARTE PRZEGUBOWO 
HIT-ZVX  |  HIT-HT2  |  HIT-HT3

4   BALKONY PODPARTE PRZEGUBOWO 
Z PRZEWIESZENIEM 
HIT-ZDX

5   LOGGIE
HIT-ZVX bez łożyska CSB bearing 
HIT-DD

6   ATTYKA
HIT-AT

7   ATTYKA
HIT-FT

8   WSPORNIK
HIT-OTX

 OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO 
PROJEKTOWANIA
Łączniki balkonowe HIT spełniają wymagania 
klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej 
REI120 oraz wartości współczynników 
przenikania ciepła liniowych mostków 
cieplnych Ψ.

 BEZPIECZNY MONTAŻ!
Dzięki nowemu kształtowi podwójnie 
symetrycznego łożyska CSB łączniki 
balkonowe HIT dla balkonów wspornikowych 
(HIT-HP/SP MVX) są symetryczne. To oznacza, 
że mogą być montowane niezależnie od 
położenia płyty balkonowej i stropu.

 OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Pod uwagę wzięto wszystkie niezbędne procesy 
weryfikacji.

 OPTYMALNA IZOLACJA TERMICZNA
Dzięki zredukowanemu przekrojowi pręta 
rozciąganego, zredukowanej ilość punktów 
ucieczki ciepła i stałej grubość izolacji, 
łączniki balkonowe HIT posiadają optymalne 
właściwości mostków cieplnych.

4
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 UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE!
Łączniki balkonowe HIT to rozwiązanie dla 
wszystkich zastosowań. Dostępność szerokiej 
gamy produktów (od HIT-HP o szer. 80 mm, 
do HIT-SP o szer. 120 mm) z licznymi 
możliwymi kombinacjami.

 EKONOMICZNE PROJEKTOWANIE!
Program obliczeniowy HIT w prosty, łatwy 
i optymalny sposób pozwala dobrać łączniki 
balkonowe HIT.

 TRWAŁA JAKOŚĆ
Łączniki balkonowe HIT umożliwiają 
rozszerzalność termiczną płyty balkonowej 
względem budynku, co zapobiega pękaniu 
i pozwala zaoszczędzić wydatki na ewentualne 
naprawy.

 OSZCZĘDNY, WYDAJNY TRANSPORT!
Solidną konstrukcję łącznika balkonowego HIT 
zapewnia jego budowa, a indywidualne  
opakowanie oddzielnych części łącznika 
balkonowego HIT umożliwiają optymalizację 
wysyłki.

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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ELEMENTY 
WSPORNIKOWE
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Nowoczesność w otoczeniu śródziemnomorskim: 
CASA PORCHE, HISZPANIA
Szkło i beton – w tym minimalistycznym domu w hiszpańskim Morales del Vino, przez szklaną fasadę otoczenie przenika 
do wnętrza budynku.

Płaski dach o konstrukcji żelbetowej tworzy wspornikowe przewieszenie. Dzięki zastosowaniu łącznika balkonowego HIT 
połączenie pomiędzy częścią zewnętrzną i wewnętrzną budynku zapewnia optymalne właściwości termoizolacyjne.

Lokalizacja: Morales del Vino, Hiszpania
Architekci: Julio Pérez Domínguez, Daniel Fernández-Carracedo  
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HIT-HT1HIT-MVX

Rozwiązania systemowe dla każdej sytuacji

Bez względu na to czy balkon leży w poziomie lub jest przesunięty względem stropu, konstrukcja jest prosta lub narożnikowa, 
łączniki balkonowe HIT oferują optymalne rozwiązanie dla każdego balkonu wspornikowego. Dzięki wszechstronnemu system-
owi, można łączyć różne elementy, siły poziome oraz siły poprzeczne lub momenty zginające w bezpieczny sposób przekazujemy 
na płytę stropową.

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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Ograniczona przestrzeń lub przesunięcie wysokości?

W przypadku wąskich ścian lub płyty balkonowej przesuniętej względem stropu rozwiązaniem jest krótki łącznik balkonowy. 
Łączniki HIT-MVX OU i HIT-MVX OD posiadają kotwy dostosowane do zakotwienia w elementach o szerokości 175 mm.

HIT-MVX ODHIT-MVX OU
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CECHY
 Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

 Europejska Oceną Techniczną ETA-18/0189

 Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

  HIT-M VX – symetryczny łącznik balkonowy o nośności na 
ścinanie do ±192 kN/m dla płyty grubości od 16 cm

  HIT-M VX OU – łącznik balkonowy z zagiętą kotwą o nośności 
na ścinanie do ±192 kN/m dla płyty grubości od 16 cm

  HIT-M VX OD – łącznik balkonowy z prostą kotwą o nośności 
na ścinanie do ±155 kN/m dla płyty grubości od 16 cm

  Dzięki modułowej budowie, łączniki typu HIT-MVX można 
stosować w płytach prefabrykowanych

TWOJE KORZYŚCI
  SYMETRYCZNE ŁĄCZNIKI TYPU HIT-MVX

Dzięki symetrycznemu kształtowi nowego łącznika typu HIT-MVX 
montaż odbywa się niezależnie od położenia płyty balkonowej i stropu. 
Dzięki temu ułatwiamy montaż i unikamy błędów.

  POPRAWA CHARAKTERYSTYK FIZYKI BUDOWLI:
Dzięki optymalizacji geometrii łożyska CSB zredukowano ich niezbędną 
ilość, co poprawiło charakterystyki dot. fizyki budowli aż do 30 %.

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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BALKONY NAROŻNIKOWE

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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Zaprojektowany dla narożników!

Z konstrukcyjnego punktu widzenia, płyta żelbetowa 
zaprojektowana wokół narożnika jest potencjalnie krytycznym 
miejscem, gdzie koncentrują się duże siły poprzeczne 
w samym narożniku. Nasza firma także dla balkonów 
narożnikowych oferuje rozwiązanie za pomocą łącznika 
balkonowego HIT.

CECHY
 Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

 Europejska Oceną Techniczną ETA-18/0189

 Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

  HIT-MVX – symetryczny łącznik balkonowy o nośności 
na ścinanie do ±192 kN/m dla płyty grubości od 16 cm

  Łącznik HIT-MVX COR idealnie dopasowany w płytach 
prefabrykowanych

TWOJE KORZYŚCI
  UNIWERSALNY SYSTEM: 

Nietypowe przypadki mogą być zrealizowane dzięki zastosowaniu 
różnych kombinacji łączników balkonowych HIT.

  ZAPROJEKTOWANY DLA NAROŻNIKÓW: 
Nawet prefabrykowane narożnikowe balkony wspornikowe mogą 
być zaprojektowane i wykonane dzięki zastosowaniu łączników 
balkonowych HIT.

HIT-MVX COR

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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BALKONY 
PODPARTE

12
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W stylu Chicago z XIX wieku: 
TERRACE EAST, KANADA
Dzięki czystej formie fasady kamiennej i dużych trzy-częściowych oknach ten wielokondygnacyjny budynek w Moose Jaw, 
Saskatchewan jest niewątpliwie przypomnieniem stylu Chicago z XIX wieku. Apartamenty wyposażono w przestrzenne balkony 
(5,30 m × 5,55 m i 5,30 m × 3,10 m).

Balkony zaprojektowano jako wewnętrzne narożniki za pomocą łączników balkonowych HIT.

Lokalizacja: Moose Jaw, Kanada
Architekci: Anton Tangedal Architect Ltd., Robinson Residential  

13
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Niezawodne połączenia – zawsze

Dla balkonów podpartych przegubowo zamocowanie na 
łącznikach balkonowych HIT wymaga przeniesienia sił 
tnących tylko w jednym kierunku. Dla balkonów podpartych 
przegubowo z przewieszeniem zamocowanie na łącznikach 
balkonowych HIT może wymagać przeniesienia sił tnących 
w dwóch kierunkach. Łączniki balkonowe HIT-ZVX posiadają 
dwa warianty układu zbrojenia: proste i zagięte.

HIT-ZVX z prostymi prętami

HIT-ZVX z zagiętymi prętami

CECHY
 Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

 Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0546

 Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

  HIT-ZVX – nośność na ścinanie do 356 kN/m dla płyty grubości 
25 cm biorąc pod uwagę nośność strefy ściskanej betonu

 HIT-ZVX – nośność elementów do 409 kN/m

  Łączniki balkonowe z zagiętymi prętami z krótką długością 
kotwienia (od 175 mm) 

TWOJE KORZYŚCI
  GWARANTOWANE PRZEJĘCIE OBCIĄŻENIA: 

Bezpieczeństwo dzięki dużym nośnościom łączników balkonowych 
HIT-ZVX.

  OSZCZĘDNOŚĆ CZASU:
Pod uwagę wzięto wszystkie niezbędne procesy weryfikacji.

  PROSTY UKŁAD:
Dla przeniesienia sił poziomych należy po prostu dodać łącznik 
balkonowy HIT-HT.

HIT-HT Produkty do skoncentrowanych 
obciążeń

HIT-HT2

HIT-HT3

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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HIT-ZDX

CECHY
 Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

 Europejska Oceną Techniczną ETA-18/0189

 Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

  HIT-ZDX – nośność na ścinanie do ±356 kN/m dla płyty grubości 
25 cm biorąc pod uwagę nośność strefy ściskanej betonu

 HIT-ZDX – nośność elementów do ±409 kN/m

  Łączniki balkonowe z zagiętymi prętami z krótką długością 
kotwienia (od 175 mm)

TWOJE KORZYŚCI
  DUŻA NOŚNOŚĆ:

Dzięki dużej nośności łączników balkonowych HIT-ZDX zapewnione 
jest niezawodne i bezpieczne połączenie.

  SPRAWDZONE PODPARCIE:
Pod uwagę wzięto wszystkie niezbędne procesy weryfikacji. Dzięki temu 
zapewniono niezawodność i oszczędność czasu podczas procesu projekt-
owania.

Balkony podparte przegubowo – 
drugi wariant

Dla balkonów podpartych przegubowo z przewieszeniem 
płyta zamocowana jest do stropu za pomocą łączników 
HIT-ZDX. 

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl



181818

CECHY
 Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

 Europejska Oceną Techniczną ETA-18/0189

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-8796/2015

 Nośność na ścinanie do ±243 kN/m

 Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

TWOJE KORZYŚCI
  INTELIGENTNE ZASTOSOWANIE:

W zależności od potrzeb oraz dzięki dużej różnorodności łączniki 
balkonowe HIT mogą być rozmieszczone i zastosowane w różnych 
kombinacjach.

Rozwiązanie dla uciąglenia płyt

W przeciwieństwie do balkonów wspornikowych, loggie są balkonami wewnętrznymi. To oznacza, że płyta balkonowa jest 
częścią płyty stropowej bez podparcia na ścianie. Aby zapobiec stratom ciepła uciekających przez płytę, można zastosować 
łącznik balkonowy HIT-DD oraz HIT-ZVX bez łożyska CSB.

LOGGIE

HIT-DD HIT-ZVX bez łożyska CSB

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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ZADASZONE DOJŚCIE

Alternatywa dla standardowej klatki 
schodowej

Bezpośredni dostęp do mieszkania za pomocą zewnętrznego 
zadaszonego dojścia to alternatywny sposób dla standardowej 
klatki schodowej. Główną zaletą tej alternatywy jest 
bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców. Zadaszone dojście 
zewnętrzne służy jako droga ewakuacyjna. Łączniki balkonowe 
HIT spełniają klasę w zakresie odporności ogniowej równą 
REI120.

Połączenie za pomocą łączników balkonowych HIT może być 
zróżnicowane w zależności od projektu. Dojście zewnętrzne 
może być połączone za pomocą łączników HIT-ZDX lub 
HIT-ZVX.

19
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DETALE
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Prostota i elegancja w Bremerhaven: 
OCEON 1, NIEMCY
Budynki biurowe „Oceon 1” zlokalizowano w Bremerhaven, w dzielnicy biurowo-mieszkaniowej. Budynki zgrupowano wokół 
historycznego żurawia przeładunkowego i połączono historię nabrzeża z nowoczesną architekturą.

Fasadę pierwszego budynku „Oceon 1” podzielono równomiernie rozmieszczonymi oknami i elementami elewacyjnymi 
wykonanymi z lekkiego białego betonu o różnej strukturze powierzchniowej. Elementy te dobrze synchronizują z kolorem 
profili okiennych.

Poziome elementy między-kondygnacyjne połączono z płytą stropową za pomocą łączników balkonowych HIT

Lokalizacja: Bremerhaven, Niemcy
Architekci: WESTPHAL ARCHITEKTEN BDA, Bremen  
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HIT-FT
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Attyki, gzymsy i wsporniki

Detale architektoniczne takie jak attyki, gzymsy lub wsporniki należy zintegrować z projektem izolacji termicznej. W elementach 
przegród zewnętrznych nie powinno być mostków termicznych. Łączniki balkonowe HIT to rozwiązanie przy połączeniu nawet 
małych elementów architektonicznych.

HIT-AT

CECHY
 Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

 Europejska Oceną Techniczną ETA-18/0189

 Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

 Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

   HIT-AT – dostępny w dwóch wariantach:
z krótkimi (19 cm) lub dłuższymi (27 cm) prętami

  HIT-FT – dostępny w dwóch wersjach: przeniesienie 
siły tnącej w jednym lub dwóch kierunkach

  HIT-OTX – dostępny dla dwóch wysięgów wspornika:
od 155 mm do 195 mm

TWOJE KORZYŚCI
  KREATYWNE AKCENTY:

Dzięki łącznikom balkonowym HIT projektant może korzystać 
z maksymalnej swobody twórczej, nawet w projektowaniu detali 
architektonicznych.

  STANDARD JAKOŚCI HALFEN:
Duża nośność elementów i niezawodna jakość naszej firmy to cechy 
łączników balkonowych HIT stosowanych w połączeniach elementów 
budynku od attyki po fundamenty.

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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HIT-OTX

WSPORNIKI
Najważniejsze elementy przegród 
zewnętrznych budynku 

23
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TWOJE KORZYŚCI
  ODPORNOŚĆ OGNIOWA W PAKIECIE! 

Wszystkie łączniki balkonowe HIT-HP i HIT-SP znacznie przewyższają 
minimalne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i dlatego 
mogą być stosowane jako przegrody przeciwpożarowe na wszystkich 
balkonach.

  MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROJEKTOWANIA!
Dzięki zastosowaniu łączników balkonowych HIT-HP i HIT-SP Projektant 
ma pewność, że jest po bezpieczne stronie: nie ma dodatkowych 
kosztów za elementy o najwyższej klasie odporności na ogień, ponieważ 
łączniki balkonowe HIT w standardzie spełniają wymagania klasy REI120

  BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS BUDOWY!
Nie ma ryzyka pomyłki podczas montażu na budowie, ponieważ łączniki 
balkonowe HIT-HP i HIT-SP spełniają klasę odporności na ogień REI120 
w standardzie.CO OZNACZA KLASA 

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ:
R  Nośność ogniowa w określonym czasie (w minutach)

E  Szczelność ogniowa w określonym czasie (w minutach)

I  Izolacyjność ogniowa w określonym czasie (w minutach)

120  Wymienione powyżej właściwości gwarantowane są przez 120 minut 
wystawienia na działanie ognia według standardowej krzywej 
temperatura/czas.

OCHRONA OGNIOWA Z ŁĄCZNIKAMI BALKONOWYMI HIT

Po bezpiecznej stronie!

Przegrody przeciwpożarowe to integralna cześć systemu zewnętrznej izolacji termicznej (ETICS – External Thermal Insulation 
Composite Systems) wykonanej ze styropianu (EPS). Z tego powodu przegrody przeciwpożarowe muszą być wzięte pod uwagę 
podczas projektowania izolacji termicznej wykonanej ze styropianu (EPS). Regulacje prawne dopuszczają jako przegrody przeciw-
pożarowe stosowanie balkonów wspornikowych.

Zastosowanie przegrody przeciwpożarowej 
w obrębie balkonu: 
Elementy łączące balkon spełniające wymagania 
klasyfikacji w zakresie odporności na ogień np. REI60 
oraz wykonane z materiałów niepalnych, mogą być 
użyte jako przegroda przeciwpożarowa.

  Elementy HIT-HP i HIT-SP sklasyfikowano 
w najwyższej klasie w zakresie odporności na ogień 
REI120 dlatego mogą być stosowane zawsze jako 
rozwiązanie spełniające każde wymagania.

Przykład: Łączniki balkonowe HIT-HP i HIT-SP

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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TWOJE WSPARCIE DLA BIM

Zarówno nasze produkty HALFEN, jak i projekty naszych inżynierów są również dostępne jako pliki CAD w wersji BIM, do 
tworzenia modelu 3D twojego budynku. Oprogramowanie BIM do planowania, realizacji i utrzymania budynku ułatwia znacząco 
współpracę architektów, budowniczych i producentów. Wszystkie informacje o projekcie budowlanym gromadzą się tutaj. 
Interfejsy, np. przekroje między częściami budynku, można sprawdzić szybko i łatwo. Współpraca wszystkich uczestniczących 
w procesie budowlanym przebiega sprawniej i przynosi korzyści oszczędność kosztów i czasu.

poprzez HALFEN PARTcommunity, Portal CAD poprzez biblioteki TEKLA® Software

ODWIEDŹ PORTAL INTERNETOWY HALFEN CAD:
darmowy, międzynarodowy i wszechstronny portal z licznymi plikami 2D i 3D do pobrania!

Nasza fi rma oferuje pliki CAD do aplikacji BIM:
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IZOLACJA AKUSTYCZNA
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 HBB bi-Trapez-Box

HTF Izolacja akustyczna

HTPL Płyty dźwiękochłonne

HTF-B Izolacja akustyczna

HTT Izolacja akustyczna
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Ciche schody

Hałas może znacząco wpłynąć na jakość życia w budynkach mieszkalnych lub wykonywanie pracy w budynkach biurowych.

Odgłosy kroków dobiegające z klatki schodowej potrafią być irytujące dla mieszkańców. Nasza firma może pomóc 
w izolowaniu hałasu za pomocą niezawodnego rozwiązania w postaci tłumików HBB bi-Trapez-Box oraz HTF i HTT.

HBB bi-Trapez-Box

HTT Izolacja akustyczna

  wysokiej jakości bi-trapezowe® łożyska z Aprobatą 
Techniczną ITB

  elastyczność dla trzech różnych wysokości spoczników 
(d = 16/18/20 cm)

  bezpieczeństwo podczas projektowania

  doskonałe właściwości izolujące dźwięk w szerokim 
zakresie obciążeń nośnych

  prosty i szybki montaż

  doskonałe właściwości izolujące dźwięk w szerokim zakresie 
nośności 

 Aprobata Techniczna ITB

  HTF – dostosowane do każdej szerokości schodów: 
elementy dostępne w szerokościach od 100 do 120 cm, 
możliwość swobodnego dostosowania szerokości

  HTF-B – zastosowanie jako elastyczne łożysko dla 
prefabrykowanych biegów schodowych  na najniższej 
kondygnacji

  HTPL – akustyczne oddzielenie biegów schodowych od 
ściany

 pewność projektowania dzięki badaniom typu

 Aprobata Techniczna ITB

 klasa odporności na ogień do R120 (F120)

  uniwersalność dla każdego zastosowania ‒ dostępność 
dla trzech poziomów nośności

  dostępność dla biegów schodowych w szerokościach od 
90 do 200 cm

HTF

HTPL HTF-B

HBB bi-Trapez-Box

© 2020 · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl



Globalne kontakty Leviat:

Uwagi dotyczące tego katalogu

© Chronione prawem autorskim. Zastosowania konstrukcyjne i szczegóły przedstawione w tej publikacji mają jedynie charakter orientacyjny. W każdym 

przypadku szczegóły pracy nad projektem należy powierzyć odpowiednio wykwalifikowanym i doświadczonym osobom. Chociaż dołożono wszelkich 

starań podczas przygotowywania niniejszej publikacji, aby zapewnić dokładność wszelkich porad, zaleceń lub informacji, firma Leviat nie przyjmuje żadnej 

odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w druku. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i projektowych. Kierując się polityką ciągłego rozwoju 

produktu, Leviat zastrzega sobie prawo do zmiany projektu produktu i specyfikacji w dowolnym momencie.

Australia
Leviat

98 Kurrajong Avenue,

Mount Druitt Sydney, NSW 2770

Tel: +61 - 2 8808 3100

E-mail: info.au@leviat.com

Austria
Leviat

Leonard-Bernstein-Str. 10

Saturn Tower, 1220 Wien

Tel: +43 - 1 - 259 6770

E-mail: info.at@leviat.com

Belgia
Leviat

Borkelstraat 131

2900 Schoten

Tel: +32 - 3 - 658 07 20

E-mail: info.be@leviat.com

Chiny 
Leviat

Room 601 Tower D, Vantone Centre

No. A6 Chao Yang Men Wai Street

Chaoyang District

Beijing · P.R. China 100020

Tel: +86 - 10 5907 3200

E-mail: info.cn@leviat.com

Filipiny  
Leviat

2933 Regus, Joy Nostalg, 

ADB Avenue

Ortigas Center

Pasig City

Tel: +63 - 2 7957 6381

E-mail: info.ph@leviat.com 

Finlandia 
Leviat

Vädursgatan 5

412 50 Göteborg / Szwecja

Tel: +358 (0)10 6338781

E-mail: info.fi@leviat.com

Francja 
Leviat

18, rue Goubet

75019 Paris

Tel: +33 - 1 - 44 52 31 00

E-mail: info.fr@leviat.com

Hiszpania 
Leviat

Polígono Industrial Santa Ana 

c/ Ignacio Zuloaga, 20

28522 Rivas-Vaciamadrid

Tel: +34 - 91 632 18 40

E-mail: info.es@leviat.com

Holandia 
Leviat

Oostermaat 3

7623 CS Borne

Tel: +31 - 74 - 267 14 49

E-mail: info.nl@leviat.com

Indie 
Leviat

309, 3rd Floor, Orion Business Park

Ghodbunder Road, Kapurbawdi, 

Thane West, Thane, 

Maharashtra 400607

Tel: +91 - 22 2589 2032

E-mail: info.in@leviat.com

Malezja
Leviat

28 Jalan Anggerik Mokara 31/59

Kota Kemuning, 40460 Shah Alam 

Selangor

Tel: +603 - 5122 4182

E-mail: info.my@leviat.com

Niemcy 
Leviat 

Liebigstrasse 14

40764 Langenfeld

Tel: +49 - 2173 - 970 - 0

E-mail: info.de@leviat.com

Norwegia 
Leviat

Vestre Svanholmen 5

4313 Sandnes

Tel: +47 - 51 82 34 00

E-mail: info.no@leviat.com

Nowa Zelandia
Leviat

2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,

Christchurch 8022

Tel: +64 - 3 376 5205

E-mail: info.nz@leviat.com

Polska 
Leviat

Ul. Obornicka 287

60-691 Poznań

Tel: +48 - 61 - 622 14 14

E-mail: info.pl@leviat.com

Republika Czeska 
Leviat

Business Center Šafránkova

Šafránkova 1238/1

155 00 Praha 5

Tel: +420 - 311 - 690 060

E-mail: info.cz@leviat.com

Singapur
Leviat

14 Benoi Crescent

Singapore 629977

Tel: +65 - 6266 6802

E-mail: info.sg@leviat.com

Stany Zjednoczone Ameryki
Leviat

6467 S Falkenburg Rd.

Riverview, FL 33578

Tel: (800) 423-9140 

E-mail: info.us@leviat.us

Szwajcaria 
Leviat

Hertistrasse 25

8304 Wallisellen

Tel: +41 - 44 - 849 78 78

E-mail: info.ch@leviat.com

Szwecja 
Leviat

Vädursgatan 5

412 50 Göteborg

Tel: +46 - 31 - 98 58 00

E-mail: info.se@leviat.com

Wielka Brytania 
Leviat

A1/A2 Portland Close

Houghton Regis LU5 5AW

Tel: +44 - 1582 - 470 300

E-mail: info.uk@leviat.com

Włochy 

Leviat

Via F.lli Bronzetti 28

24124 Bergamo

Tel: +39 - 035 - 0760711

E-mail: info.it@leviat.com

W przypadku krajów nie 
wymienionych powyżej
E-mail: info@leviat.com

Leviat.com



Informacje na temat certyfikowanych systemów zarządzania i norm można znaleźć na stronie www.ancon.co.uk | www.aschwanden.com | www.halfen.com

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, skontaktuj się z zespołem Leviat:

Verankerungstechnik

Tel.: 02173 970 - 9020

E-Mail: ti.stahlbeton.de@leviat.com

Regiony sprzedaży województwo Kontakt

Wschód   mazowieckie

  Warszawa

  podlaskie

  lubelskie

Tel. kom: 605 536 691 E-mail: grzegorz.bialy@leviat.com

Zachód   wielkopolskie

  lubuskie

  dolnośląskie

  łódzkie

Tel. kom: 603 931 261 E-mail: jaroslaw.ratuszniak@leviat.com

Północ   zachodniopomorskie

  pomorskie

  kujawsko-pomorskie

  warmińsko-mazurskie

Tel. kom: 609 534 472 E-mail: piotr.czarnecki@leviat.com

Południe   opolskie 

  śląskie

  małopolskie

  podkarpackie

  świętokrzyskie

Tel. kom: 601 914 808 E-mail: dariusz.mazur@leviat.com

Dział Techniczny,

Biuro Projektowe

Telefon: 61 622 14 12

Tel. kom: 691 777 250

Fax: 61 622 14 13

E-mail: projekty.pl@leviat.com

Dział Sprzedaży Telefon: 61 622 14 28

Tel. kom: 603 931 257

Fax: 61 622 14 45

E-mail: sprzedaz.pl@leviat.com

Dział Eksportu   Europa wschodnia

  Azja centralna

Telefon: 61 622 14 14

Tel. kom: 697 729 070

Fax: 61 622 14 15

E-mail: marek.tarnacki@leviat.com

Dział Księgowości Tel. kom: 61 622 14 32 Fax: 61 622 14 33

E-mail: karolina.mierzal@leviat.com

Adresy 
Leviat | Ul. Obornicka 287 | 60-691 Poznań

Tel.: +48 - 61 - 622 14 14

E-Mail: info.pl@leviat.com



Imagine. Model. Make. Leviat.com
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