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HK5 ‒ wzrost nośności i  
redukcja mostków termicznych: 
WSPORNIK 5.0 DO ŚCIAN WARSTWOWYCH

Cechy jakościowe w skrócie:

›  Aprobowane przez ITB  
oraz znakowane CE

›  Wyższa nośność: 
4.0 kN; 8.0 kN i 12.0 kN

›  Efektywność energe-
tyczna dzięki redukcji 
mostków termicznych

›  Redukcja wartości  
współczynnika strat χ (chi)  
dla mostków termicznych

›  Wyższa ochrona antykorozyjna 
dzięki zastosowaniu stali lean 
duplex

›  Oprogramowanie HK5 
dostępne online



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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WYŻSZA NOŚNOŚĆ ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  
dla ścian warstwowych przyszłości

REDUKCJA STRAT CIEPŁA

Nowa generacja wsporników do ścian  
warstwowych ma istotne zalety: Dzięki smukłej 
konstrukcji zmniejszono współczynnik strat 
ciepła o 27 % w porównaniu do HK4 Thermo. 
Dodatkowe środki do izolacji termicznej, np. 
umieszczenie taśmy izolacyjnej między ścianą 
a wspornikami lub podobnych elementów 
izolacyjnych nie jest już konieczne. 

WZROST NOŚNOŚCI ‒ 
WZROST OSZCZĘDNOŚCI

Mniejsza ilość wsporników dzięki nowym, 
większym nośnościom, 4.0 kN; 8.0 kN oraz 

12.0 kN. Mniejsze wymagania magazynowe, 
mniejsze koszty transportu i instalacji na 
budowie.

Dodatkowo wsporniki są aprobowane i  
testowane a proces produkcji pod stałym 
nadzorem Instytutu Techniki Budowlanej. 
Obciążenia niezawodnie przenoszone na 
konstrukcję nośną za pomocą odpowiednich 
produktów HALFEN np. szyna HTA lub kotwy 
HB. Sprawdzony system z możliwością łatwej  
i wszechstronnej regulacji.

System HK5 to pewna podkonstrukcja,  
która spełnia najwyższe wymagania fizyki 
budowli.

Cegła klinkierowa to materiał o doskonałych właściwościach idelanie nadający się do trwałych 
konstrukcji fasadowych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i z uwagi na zwiększenie wymagań 
dotyczących efektywności energetycznej, nasza firma rozwija i unowocześnia wsporniki do ścian 
warstwowych.

Projekt: Forum Gdańsk, Polska


