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›  Aprobata Techniczna DIBt, 
nr Z-15.1-330 

›  Kształt HDB-Z zapewnia 
stabilność pomiędzy 
warstwami zbrojenia

100% wyższa nośność lub 40% mniejsza wysokość fundamentu 

HALFEN HDB-Z ZBROJENIE NA PRZEBICIE 

Cechy jakościowe w skrócie:

›  Dla płyt i stóp 
fundamentowych o grubości 
od 230 mm dla betonu 
klasy C12/15 i wyższej



NOWOŚĆ HALFEN: HDB-Z ZBROJENIE NA PRZEBICIE  
Ekonomiczne rozwiązanie dla płyt i stóp fundamentowych

SZEROKI ZAKRES EFEKTYWNOŚCI

Wiele czynników wpływa na koszty na placu budowy. Przy zastosowaniu 
nowego zbrojenia na przebicie można wpłynąć na koszty, a w 
całkowitym ujęciu je zredukować. Wydajne zbrojenie HDB-Z zapewnia 
ekonomiczne podejście do wymiarowania fundamentów. Pozwala to 
zaoszczędzić na przykład czas podczas robót ziemnych, szalunkowych 
i zbrojeniowych. Im większa wysokość fundamentu, którą można 
zmniejszyć przy użyciu HDB-Z, tym większa realna oszczędność. 

UNIWERSALNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Zbrojenie HDB-Z może być dopasowane do fundamentu przy użyciu 
różnych średnic zbrojenia, różnych wysokości elementów i otuliny 
betonowej. Oprogramowanie HALFEN HDB, które sprawdziło się 
przez wiele lat, jest dostępne do zoptymalizowanego wymiarowania.

PROSTY I SZYBKI MONTAŻ

Prosty montaż ‒ pomiędzy warstwami zbrojenia ‒ pozwala na szybką 
instalację zbrojenia HDB-Z. Konstrukcja zapewnia również stabilność w 
deskowaniu. Zapewniony bezpieczny i łatwy montaż na budowie, jak i 
w zakładzie prefabrykacji.

Przykład:
Hala produkcyjna z typowymi stopami fundamentowymi
   Zwiększenie nośności fundamentów: do 100 % bez zmiany 

geometrii fundamentu
  Alternatywnie:  
   ▪ Zmniejszenie wysokości fundamentu: do 40 %   
   ▪ Mniejszy wykop pod fundament: do 47 %

Dodatkowo:   
  Mniejsza ilość betonu
  Oszczędności związane z wykopem i utylizacją urobku
  Oszczędność czasu i kosztów przy betonowaniu i 

zagęszczaniu betonu
  Mniej robót szalunkowych i zbrojeniowych
  Optymalizacja zbrojenia 

Prefabrykacja:
Dzięki zoptymalizowanym wymiarom fundamentów można osiągnąć 
dodatkową redukcję kosztów transportu. To minimalizuje koszty 
prefabrykacji oraz całkowity koszt budowy.

Dzięki nowo opracowanemu zbrojeniu na przebicie HALFEN HDB-Z płyty i stopy fundamentowe mogą być bardziej optymalizowane by zapobiec 
zniszczeniu przez efekt przebicia. Ze względu na swój kształt, który został specjalnie zaprojektowany i dostosowany do typowych schematów 
zniszczenia, nowe zbrojenie HDB-Z osiąga znaczny wzrost nośności w porównaniu do konwencjonalnego zbrojenia na przebicie: 100 % wyższa 
nośność lub 40 % mniejsza wysokość fundamentu.

Firma HALFEN GmbH dla swoich zakładów w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Francji, Holandii i Polsce 
wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2015, Certyfi kat nr 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.

HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH HALFEN Sp. z o.o.

ul. Obornicka 287 · 60-691 Poznań · POLSKA
Tel.: + 48 61 622 14 14
Administracja: info@halfen.pl
Dział Sprzedaży i Logistyki: sprzedaz@halfen.pl
Dział Techniczny i Biuro Projektowe: projekty@halfen.pl

Liebigstr. 14 · 40764 Langenfeld · GERMANY
Tel.: +49 (0)2173 / 970-9030
Fax: +49 (0)2173 / 970-225
E-Mail: info@halfen.de
www.halfen.de

Imagine. Model. Make. Leviat.com

Informacje na temat certyfikowanych systemów zarządzania i norm można znaleźć na stronie www.halfen.com
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