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Szyna HTU do mocowania blach trapezowych: 
SAMOKOTWIĄCY PROFIL

Cechy jakościowe w skrócie:

›  Wydajność: dzięki optymalizacji 
przekroju profilu możliwy jest 
prosty i szybki montaż blachy 
trapezowej za pomocą wkrętów 
samowiercących

›   Prostota: znakowanie na górnej 
powierzchni w celu szybkiej 
identyfikacji

›  Łatwy montaż: bez kolizji  
z istniejącym zbrojeniem ‒  
zabetonowane całkowicie  
w otulinie betonowej

›  Oszczędność: Zmniejszone 
wymagania dotyczące 
magazynowania w  
porównaniu do  
poprzednich szyn HTU

Nagroda za innowacyjność w branży dostawców 
materiałów budowlanych 2019 dla szyny HTU do 
mocowania blach trapezowych



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
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Odkryj nową generację
SZYNA HTU DO MOCOWANIA BLACH TRAPEZOWYCH

NIEZAWODNOŚĆ

Żebrowane profilowanie bezpośrednio kotwi szynę. Zakotwienie 
zapewnia niezawodne połączenie i przenoszenie obciążeń na beton.

PROSTOTA

Znakowanie typu na górnej powierzchni profilu umożliwia szybką  
i łatwą identyfikację szyny; nawet po instalacji.

ŁATWY MONTAŻ

Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji szyna jest bezpośrednio instalowana 
w otulinie betonowej (brak kolizji z istniejącym zbrojeniem). Dzięki 
zmniejszonemu przekrojowi profilu łatwiejsze jest mocowanie blach  
za pomocą wkrętów samowiercących. Obie cechy ułatwiają proces 
montażu, zarówno w zakładzie prefabrykacji, jak i na budowie.

OSZCZĘDNOŚĆ

Innowacyjna konstrukcja minimalizuje zapotrzebowanie na wiele typów 
szyn co znacznie zmniejsza koszty zakupu, transportu i magazynowania.

Szyna HALFEN HTU jest idealnym profilem do prostego mocowania wszystkich rodzajów blach trapezowych lub płyt warstwowych za pomocą wkrętów 
samowiercących. Dzięki innowacyjnemu kształtowi i profilowaniu, nowa, zoptymalizowana generacja szyn jest samokotwiąca i zabetonowana całkowicie 
w otulinie betonowej.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej 
www.halfen.com


