
HEK ‒ połączenie skręcane,
natychmiastowe obciążenie: 
ŁĄCZNIK PREFABRYKACYJNY

Cechy jakościowe w skrócie:

›  Uniwersalne rozwiązanie  
w licznych zastosowaniach

›  Natychmiastowe obciążenie, 
połączenie prefabrykowanych 
elementów betonowych

›  Rozwiązanie dla szybkiego  
i ekonomicznego połączenia
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OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW: 
HEK ‒ szybki › wydajny › wszechstronny 

SZYBKI

Połączenie na budowie dwóch prefabrykowanych elementów  
betonowych zawsze stanowiło techniczne wyzwanie. Stosując 
standardową metodę spoinowania na mokro, złącze jest w pełni 
wytrzymałe dopiero po całkowitym stwardnieniu zaprawy. Nasza firma 
oferuje nowe połączenie śrubowe, które można natychmiast obciążać  
po zmontowaniu. Spoinowanie połączenia nie jest już wymagane. 
Oszczędza to znaczną ilość czasu i nakładu pracy, zapewniając 
jednocześnie te same opcje regulacji.

WYDAJNY

Poprzez proste połączenie śrubowe elementów prefabrykowanych  
z odpowiednią kotwą tulejową, otrzymujemy złącze możliwe do 
obciążenia natychmiast na placu budowy. Nowy łącznik prefabrykacyjny 
HEK jest bardzo ekonomiczny: brak wymagań co do specjalistycznych 
narzędzi czy innych środków pomocniczych, oraz redukcja czasu 
oczekiwania na stwardnienie zaprawy.

WSZECHSTRONNY

W połączeniu z odpowiednią kotwą DEMU T-FIXX ®, wszystkie rodzaje 
prefabrykowanych elementów betonowych można łatwo i bezpiecznie  
ze sobą skręcić. Łącznik prefabrykacyjny HEK jest idealnym rozwiązaniem 
dla różnorodnych zastosowań i sytuacji montażowych. Wszechstronne 
wykorzystanie np. w mocowaniu szachtów czy ścian w projektach 
mieszkaniowych i komercyjnych.

SPRAWDZONY

Zasada działania i rozwiązanie mocowania za pomocą łącznika 
prefabrykacyjnego HEK jest stosowane od lat w licznych zakładach 
prefabrykacji i projektach budowlanych w różnych krajach europejskich. 
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIBt wydał aprobatę techniczną 
dla łącznika prefabrykacyjnego HEK.

Budowanie z prefabrykowanych elementów betonowych to rosnący i odnoszący sukcesy światowy trend. Produkcja prefabrykowanych elementów 
betonowych nie tylko zapewna jakość, ale także niezależność ze względu na warunki pogodowe. Redukuje również czas budowy i oszczędza koszty.

Firma HALFEN GmbH dla swoich zakładów w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Francji, Holandii i Polsce  
wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2015, Certyfikat 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

Polska 
Leviat 
ul. Obornicka 287  
60-691 Poznań  
Tel.: + 48 61 622 14 14 
E-Mail: info.pl@leviat.com
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