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Polska 
Wybrane marki produktów:



Wsporniki i mocowania 
ze stali nierdzewnej do 
elewacji murowanych, 
techniczne połączenia do 
elementów betonowych i 
systemy zbrojeniowe.

Innowacyjne połączenia 
elementów betonowych, 
w tym wąskie, wysoko- 
wytrzymałe słupy kompo-
zytowe ze stali i betonu 
oraz szeroka gama pro-
duktów akustycznych.

Systemy łączenia do płyt 
na gruncie, takich jak 
chodniki i przemysłowe 
posadzki betonowe.

Szeroka gama technologii 
mocowania, zbrojenia 
betonu oraz mocowania 
do elewacji, zarówno do 
zastosowań budowlanych, 
jak  i przemysłowych.

Innowacyjne produkty 
spiralne do mocowania 
oraz systemy napraw  
murarskich oferujące 
ukryte, niepowodujące 
zakłóceń techniki  
montażu.

Leviat is the home of:

Projektujemy, modelujemy i tworzymy produkty 
inżynierskie oraz innowacyjne rozwiązania  
konstrukcyjne dla dynamicznego przemysłu.  
Wspieramy ambitnych partnerów, aby budować 
lepiej, bezpieczniej, trwale i szybciej. Pomagamy 
urzeczywistniać inspirujące wizje architektoniczne.

Leviat jest światowym  
liderem w technologii połączeń,  
zamocowań, zbrojenia betonu 
montażu i transportu dla  
branży budowlanej.

Od budowy nowych szkół,  
szpitali, domów i  
infrastruktury, po naprawę 
i konserwację zabytkowych 
konstrukcji, nasze umiejętności 
inżynierskie i technologia  
produktów zmieniają świat. 

Nasi inżynierowie zapewniają 
pomoc techniczną przy 
projektowaniu na każdym 
etapie projektu, od wstępnego 
planowania po montaż i nie tylko. 

Nasze usługi wsparcia 
technicznego obejmują zakres od 
prostego wyboru produktu do w 
pełni dostosowanego rozwiązania 
projektowego dla konkretnego 
projektu.

Każda lokalna obietnica wiąże się 
z zaangażowaniem i oddaniem 
naszego globalnego zespołu. 

Leviat zatrudnia prawie  
3000 osób w 60 lokalizacjach w 
Ameryce Północnej,  
Europie i regionie Azji i Pacyfiku, 
zapewniając sprawne i elastyczne 
usługi na całym świecie. 
 
Leviat, firma należąca do  
CRH, jest częścią wiodącej na 
świecie branży materiałów  
budowlanych.



©tomjasny.com

©tomjasny.com ©tomjasny.com

©tomjasny.com

Doskonałe systemy połą-
czeń do przemy-słowych 
posadzek betonowych, 
zazwyczaj ze zbrojoną 
ochroną krawędzi w celu 
zmniejszenia konserwacji 
w obszarach  o dużym 
natężeniu ruchu.

Obszerne portfolio 
inżynieryjnych akcesoriów 
budowlanych i produktów 
zabezpieczających dla 
przemysłu prefabrykatów, 
konstrukcji betonowych 
wylewanych na miejscu 
budowy.

Szeroki wybór 
technologii mecha-
nicznego łączenia 
prętów zbrojeniowych 
dla prefabrykatów  i 
systemów sprężania.

Specjalistyczne połącze-
nia murowe  i betonowe,  
a także rozwiązania sza-
lunkowe wielokrotnego 
użytku i tracone oraz 
akcesoria budowlane.

Systemy izolacyjne do stoso-
wania w prefabry-kowanych 
i wylewanych na miejscu 
betonowych przegrodach 
budowlanych, zaprojekto-
wane z myślą  o zwiększonej 
efektywności energetycznej 
i wydajności cieplnej.
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Innowacje  
i nowości  
produktowe

Dzieje się u nas wiele nowego – 
jesteśmy w nieustannym ruchu.

Nasze zespoły produktowe 
pracują nie tylko nad optyma-
lizacją istniejących produktów, 
w tym szyn systemu Halfen, 
łączników balkonowych HIT 
czy wsporników do elewacji 
ceglanych – opracowują także 
nowe rozwiązania – na przykład 
zbrojenie na przebicie HDB-Z, 
ruszt montażowy do sufitów 
podwieszanych VERSOGRID 
czy system montażu HALFIX 
na rynki, na których działamy 
obecnie i na które dopiero 
planujemy wejść. Na naszą pracę 
mają wpływ najnowsze trendy 
i tendencje, opinie klientów 
na temat naszych produktów 
oraz rozwój branży budowlanej. 
Tylko w ten sposób nasza firma 
może się dalej rozwijać, oferując 
Państwu innowacyjne produkty 
i samodzielnie wytyczając nowe 
trendy.

Sięgamy jednak daleko poza 
granice naszego własnego 
podwórka: Nawet mając w naszej 
ofercie tak mocne marki jak 
Ancon, Aschwanden, HALFEN, 
Isedio itp., wciąż od nowa 
zadajemy sobie pytanie: Gdzie 
jesteśmy? I dokąd zmierzamy?

Niniejsza broszura stanowi 
przegląd naszego świata 
innowacji 2021 roku. Zapraszamy 
do towarzyszenia nam w tej 
podróży. Chętnie zabierzemy 
Państwa ze sobą.

Spis treści

Szyna mocująca HALFEN HTU do blach trapezowych 6

Szyny systemu HALFEN HTA-CE PLUS 8

HALFEN HLX Lift-Box oraz HALFEN HLX Lift-Box PI 10

System mocowań HALFEN PSA 12

Zbrojenie na przebicie HALFEN HDB-Z 14

Łącznik termoizolacyjny HALFEN HIT MVX 16

Łącznik  termoizolacyjny HALFEN HIT SMV 18

Łącznik prefabrykacyjny HALFEN HEK 20

System mocowań HALFEN  FPA-SL30 22

Słupy kompozytowe stalowo-betonowe Aschwanden ORSO-V 24

Łączniki wkręcane Ancon ACC 26

Wsporniki do elewacji ceglanych HALFEN HK5 28

Zbrojenie murów Ancon AMR 30

Isedio ARMOURJOINT® oraz GUARDJOINT ADJUSTABLE® 32

Systemy cięgnowe HALFEN DETAN 34

Ruszt montażowy do sufitów podwieszanych  

HALFEN VERSOGRID 36

System HALFEN HALFIX 38
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Jedyna w swoim rodzaju gama 
produktów i rozwiązań syste-
mowych wraz z technicznymi i 
ekonomicznymi wariantami od 
jednego dostawcy.

Dzięki naszym wysokiej jakości 
produktom staliśmy się jednym 
z wiodących na świecie przed-
siębiorstw z obszaru technologii 
połączeń, mocowań, transportu i 
zakotwień.

Jesteśmy partnerem w procesie 
projektowania i budowy, oferu-
jemy wsparcie na każdym etapie 
projektu – od koncepcji aż po 
oddanie do użytkowania.

 ■  Pomoc techniczna  
Od prostego wyboru produk-
tu z uproszczoną procedurą 
zamówienia, aż po opracowy-
wanie cyfrowych rozwiązań 
konstrukcyjnych tworzonych 
specjalnie na potrzeby danego 
projektu.

 ■  Zaawansowane programy do 
wymiarowania 
Na naszej stronie internetowej 
oferujemy bezpłatnie progra-
my do projektowania i wymia-
rowania konstrukcji.

 ■  Materiały do projektowania 
Szczegółowa dokumenta-
cja techniczna produktów i 
specyfikacji wymogów prze-
targowych ułatwi pracę nad 
projektem.

 ■  Modelowanie BIM  
Nasze produkty i projekty 
naszych inżynierów są również 
dostępne w postaci plików 
CAD zgodne z BIM (Building 
Information Modeling), któ-
re można wykorzystać do 
tworzenia trójwymiarowych 
modeli Państwa budynków. 

 ■  Transfer wiedzy 
Przez cały czas zapewniamy 
Państwu i Państwa zespołom 
wsparcie w postaci indywidu-
alnych szkoleń z produktów 
oraz przykładów zastosowa-
nia.

Jakość nierozerwalnie  
związana ze świadczonymi  
usługami

 ■  Bezpieczeństwo 
Instrukcje montażu, aprobaty 
i oceny techniczne, certyfi-
katy i deklaracje produktowe 
dają Państwu pewność pod-
czas projektowania i realizacji 
projektu.

Wszelkie pytania dotyczące 
wszystkich produktów naszych 
marek prosimy kierować do 
współpracującego z Państwem 
bezpośrednio przedstawiciela 
regionalnego.
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HALFEN 
Szyna mocująca HTU do blachy trapezowej

Odkryj nową generację: 
Szyna mocująca HALFEN HTU do blach 
trapezowych

Bezpieczne
Profil działa jak setki małych kotew. Gwarantuje 
niezawodne przenoszenie występujących obcią-
żeń.

Łatwe zastosowanie
Umieszczone od spodu szyny oznaczenie jej  
typu umożliwia łatwe rozpoznanie szyny już po jej 
zabudowaniu.

Prosty montaż
Szyna jest w całości pokrywana betonem. Wyklu-
cza to możliwość kolizji z istniejącym zbrojeniem. 
Montaż profili za pomocą wkrętów samowier-
cących jest łatwiejszy dzięki zmniejszonemu 
przekrojowi profili. Ułatwia to montaż zarówno na 
etapie prefabrykacji, jak i na placu budowy.

Korzyści
 ■  Zakotwienie w betonem dzięki inteligentne-

mu profilowaniu i geometrii

 ■  Umieszczone na spodzie szyny oznaczenia 
ułatwiające rozpoznanie rodzaju elementu

Szyny HALFEN HTU idealnie nadają się do prostego mocowania wszelkich blach 
trapezowych i profili z blachy z wykorzystaniem wkrętów samowiercących. Szyny HTU 
obecnej generacji są całkowicie osadzane w betonie dzięki innowacyjnej geometrii szyny 
i wypełniacza oraz ich profilowaniu.

 ■  Mniejsze wykorzystanie powierzchni magazy-
nowej w porównaniu z poprzednią generacją 
szyn HTU

Oszczędne
Innowacyjna geometria elementów ogranicza 
potrzebę stosowania różnych rodzajów szyn, 
co pozwala zmniejszyć nakłady na zamawianie, 
transport i magazynowanie.
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HALFEN 
Mocowanie blachy trapezowej HTU

Kasetony ścienne na lotnisku w Kolonii/Bonn

Szyna mocująca HALFEN HTU do blach 
trapezowych
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Od stycznia 2021 r.: 
Szyny Halfen HTA-CE PLUS  
zastępuje typ HTA-CE

Szyny do wbetonowania HALFEN  HTA-PLUS z oznaczeniem nośności PLUS wprowa-
dziliśmy do oferty w 2016 roku. Dobrze przyjęte przez klientów szyny typu HTA-CE 
40/22P i HTA-CE 50/30P mają nośność do 45% wyższą niż nasze wcześniejsze szyny 
kotwiące o podobnych wymiarach. Asortyment serii HTA-PLUS zyskał dobrą pozycję 
rynkową i renomę, dlatego warianty HTA-CE 40/22 i HTA-CE 50/30 zostaną wycofane 
do końca 2020 roku.

Nowe klasy obciążenia
Dzięki nowym, większym zakresom obciążenia 
szyny HTA Plus znajdują więcej zastosowań. 
Dzięki temu w ramach jednego projektu nie ma 
konieczności stosowania tak wielu profili szyn jak 
dotychczas. Obniża to ryzyko pomylenia szyn i 
śrub na placu budowy czy podczas wytwarzania 
prefabrykatów betonowych.

Przykład
Przy klasycznym zerwaniu stali szyna  
HTA-CE 40/22P osiąga nośność charakterystycz-
ną NRk,s,c = 29,0 kN, a więc niemal tyle, co dawny 
typ HTA-CE 50/30, który osiągał wartość  
NRk,s,c = 31,0 kN. Dzięki zastosowaniu odpowied-
nich śrub HS 40/22 zamiast HS 50/30 wykonanie 
konstrukcji staje się tańsze.

Zbrojenie prowadzone w sposób ciągły
W porównaniu z wcześniejszym profilem HTA-CE 
50/30 szyna „plus” HTA-CE 40/22P jest wyraźnie 
węższa: Wysokość szyny wynosząca 23 mm po-
zwala ukryć ją całkowicie w otulinie betonu. W ten 
sposób wykorzystuje się maksymalną wysokość 
dla krzyżujących się warstw zbrojenia. Umożliwia 
to jeszcze oszczędniejsze projektowanie układu 
zbrojenia.

Większe bezpieczeństwo projektowania
Profile szynowe HTA-CE 40/22P i HTA-CE 
50/30P zostały oficjalnie dopuszczone do stoso-
wania w całej Europie i mają znakowanie CE. Na 
dodatek ich wymiarowanie można przeprowadzić 
łatwo i skutecznie za pomocą naszego oprogra-
mowania.

Korzyści
 ■ do 45% większa nośność

 ■  Znakowanie CE i Europejska Ocena  
Techniczna (ETA)

 ■  Duża wytrzymałość w przypadku pożaru

HALFEN 
Szyny systemu Halfen HTA-CE PLUS 
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Szyny Halfen HTA-CE PLUS  
zastępuje typ HTA-CE

Przykład zastosowania:
Mocowanie szyny prowadzącej przy budowie windy

Nośność szyn systemu Halfen: walcowane na gorąco 

Przykład zastosowania:
Mocowanie elewacji słupowo-ryglowej za pomocą wsporni-
ka HCW-ED przytwierdzonego do szyny kotwiącej HTA-CE
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HLX Lift-Box
System HLX jest dostarczany na plac budowy 
w postaci kompletnego zestawu gotowego do 
montażu.

HALFEN HLX Lift-Box oraz  
HALFEN HLX Lift-Box PI  
zestawy do montażu wind

HALFEN 
HLX Lift-Box PI

HALFEN 
HLX Lift-Box

HALFEN HLX Lift-Box stanowi zestaw pomocniczy przy montażu w szybach windo-
wych oraz przy czynnościach konserwacyjnych podczas naprawy windy. Służy jako 
pewne zamocowanie do płyty nadszybia (zakotwienie w płycie żelbetowej) umożliwiają-
ce podnoszenie ciężkich urządzeń dźwigowych.

Korzyści
 ■  Duża nośność (1500 kg, 2000 kg, 4000 kg)

 ■  Znakowanie CE na podstawie ETA – 
Europejskiej Oceny Technicznej

 ■  Samoczynnie wypadający i blokujący uchwyt 
mocowania

HLX Lift-Box PI
Dodatkowo oferujemy HALFEN HLX Lift-Box  
do modernizacji istniejących konstrukcji.  
Zestaw HALFEN HLX Lift-Box PI jest 
zabudowywany na stropie żelbetowym (płyta 
nadszybia). Służy jako punkt mocowania do 
tymczasowego podwieszania urządzeń podczas 
montażu i prac konserwacyjnych.

Punkt mocowania zespołu napędowego dźwigu 
zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.
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HALFEN HLX Lift-Box oraz  
HALFEN HLX Lift-Box PI

HLX Lift-Box 
Tymczasowe punkty mocowania 
do podnośnika, ogranicznika 
prędkości i silnika

Opis produktu Numer artykułu Dopuszczalna masa [kg] Minimalna grubość elementu

HLX Lift-Box 1500 loop 0742.220-00101 1500 150

HLX Lift-Box 2000 loop 0742.220-00102 2000 150

HLX Lift-Box 2000 link 0742.220-00103 2000 150

HLX Lift-Box 4000 link 0742.220-00104 4000 220

Opis produktu Numer artykułu Dopuszczalna masa [kg] Minimalna grubość elementu

HLX Lift-Box PI- 500 0742.270-00001 500 100

HLX Lift-Box PI-1000 0742.270-00002 1000 100

HLX Lift-Box PI-2500 0742.270-00003 2500 140

HLX Lift-Box PI-4000 0742.270-00004 4000 160

HLX Lift-Box

HLX Lift-Box PI
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Bezpieczeństwo podczas  
prac na dużych wysokościach:  
System mocowań HALFEN PSA

Bezpieczne rozwiązanie do mocowania urządzeń bezpieczeństwa.

HALFEN PSA służy jako punkt mocowania systemów osobistego wyposażenia ochron-
nego w elementach betonowych i może udźwignąć dwie osoby. Zabetonowana kotwa 
tulejowa T-FIXX® służy jako konstrukcyjnie trwale zakotwiony punkt mocowania.  
Do podwieszenia sprzętu ochronnego potrzebna jest śruba oczkowa wielokrotnego 
użytku, którą wkręca się w kotwę. Zdatność kotwy tulejowej T-FIXX® do zabezpieczenia 
przed upadkiem potwierdzono w badaniu DGUV przeprowadzonym w oparciu o normy 
CEN/TS 16415 i DIN EN 795.

HALFEN 
System mocowań PSA

Korzyści
 ■  Kotwa tulejowa T-FIXX® ze stali nierdzewnej 

z ETA

 ■  Odpowiednia śruba oczkowa RUD wielokrot-
nego użytku

 ■ Udźwig: dwie osoby

System mocowań PSA doskonale nadaje się 
do prowadzonych na dużej wysokości prac 
budowlanych i konserwacyjnych, wymagających 
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Obszary zastosowania

 ■ Prace konserwacyjne w szybach windowych

 ■ Prace konserwacyjne na masztach i wieżach

 ■  Konserwacja elektrowni wiatrowych i  
słonecznych

 ■ Prace dekarskie

 ■ Prace elewacyjne

 ■ Mycie okien
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System mocowań HALFEN PSA

Elementy składowe

Dopuszczona do użytku kotwa  
tulejowa ze stali nierdzewnej:
HALFEN DEMU T-FIXX®
M16, A4, ETA-13/0222
(Nr katalogowy: 0020.270-00805)

Odpowiednie śruby oczkowe  
wielokrotnego użytku ze stali  
nierdzewnej dostępne oddzielnie:
RUD PSA INOX STAR M16
(Nr katalogowy: 0742.260-00001)

Nakładka informacyjna do oznaczania kotew tulejowych 
jako elementów bezpieczeństwa osobistego
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Większa nośność:
Zbrojenie na przebicie HALFEN HDB-Z do 
fundamentów

Dzięki zbrojeniu na przebicie HALFEN HDB-Z płyty i stopy fundamentowe są jeszcze 
skuteczniej chronione przed efektem przebicia. Kształt zbrojenia, specjalnie dosto-
sowany do rozkładu sił w fundamentach, powoduje znaczne zwiększenie nośności w 
porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. W ten sposób zbrojenie HDB-Z staje się nową 
podwaliną pod zbrojenie na przebicie płyt dennych i fundamentów.

Korzyści
 ■  Dopuszczone do stosowania w budownictwie 

na podstawie Aprobaty Technicznej DIBt nr 
Z-15.1-330

 ■  Do płyt i stóp fundamentowych od wysokości 
230 mm i klasy wytrzymałości C12/15

HALFEN 
Zbrojenie na przebicie HDB-Z

 ■  Łatwy i stabilny montaż pomiędzy warstwami 
zbrojenia

Wszechstronna oszczędność
HDB-Z umożliwia wyjątkowo oszczędne wymia-
rowanie fundamentów, co pozwala oszczędzić 
materiał, czas i energię na placu budowy. Możliwe 
do osiągnięcia obniżenie kosztów rośnie wraz z 
wielkością pierwotnie planowanej wytrzymałości 
fundamentów. W przypadku elementów prefa-
brykowanych zmniejszeniu ulega również masa i 
wymiary transportowanych elementów.

Wszechstronna elastyczność
HDB-Z można dopasować do danego fundamentu 
pod względem średnicy zbrojenia, wysokości 
elementów i warstwy betonu. Do wykonania 
optymalnego wymiarowania polecamy nasze 
oprogramowanie HDB.

Optymalne bezpieczeństwo projektowania
Zbrojenie HDB-Z zostało dopuszczone do 
stosowania w płytach i stopach fundamentowych. 
Produkcja odbywa się w warunkach kontrolowanej 
jakości w naszych certyfikowanych zakładach.

Optymalne korzystanie
Łatwość montażu pomiędzy warstwami zbrojenia 
umożliwia szybki montaż elementów HDB-Z.
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Zbrojenie na przebicie HALFEN HDB-Z do 
fundamentów

HALFEN 
Zbrojenie na przebicie HDB-Z
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Łatwość prawidłowego montażu:
Łącznik termoizolacyjny HALFEN HIT – 
symetryczny łącznik balkonowy

Od balkonu wspornikowego przez loggię po gzyms i jeszcze dalej:
łączniki termoizolacyjne znajdują liczne zastosowania. Elementy termoizolacyjne HALFEN 
HIT wykazują przy tym istotne zalety, począwszy od etapu projektowania aż po montaż. 
Oto jakie korzyści niesie ze sobą seria HIT.

Korzyści
 ■  Znakowanie CE i Europejska Ocena  

Techniczna (ETA)

 ■  Dzięki symetrycznej konstrukcji kierunek 
montażu jest nieistotny

HALFEN 
Łącznik balkonowy HIT-MVX

 ■ Najwyższa klasa odporności ogniowej

Najwyższe bezpieczeństwo montażu
Dzięki specjalnemu kształtowi innowacyjnego, 
podwójnie symetrycznego łożyska oporowego 
CSB elementy termoizolacyjne HIT do balkonów 
wspornikowych (HIT-HP/SP MVX) mogą być 
montowane symetrycznie – tzn. niezależnie od 
tego, po której stronie znajduje się strop, a po 
której balkon.

Optymalne bezpieczeństwo projektowania
Elementy termoizolacyjne HIT spełniają wymogi 
ochrony przeciwpożarowej klasy odporności 
ogniowej REI 120 i mają zatwierdzone przez 
organy nadzoru budowlanego wartości Ψ, co 
stanowi szczegółowe potwierdzenie zgodności 
mostków cieplnych z normami.

Duża elastyczność
Elementy izolacyjne HIT to właściwe rozwiązanie 
do każdego zastosowania. Do Państwa dyspozycji 
jest szeroka paleta produktów (od HIT-HP z 
izolacją o grubości 80 mm i HIT-SP z izolacją o 
grubości 120 mm) i liczne ich kombinacje.

Optymalna izolacja termiczna
Dzięki zmniejszonemu przekrojowi prętów, zre-
dukowanym punktom przebicia i ciągłej grubości 
izolacji, elementy termoizolacyjne HIT zapewniają 
optymalne właściwości izolacji cieplnej.

Oszczędne projektowanie
Optymalizacja w oprogramowaniu do wymiaro-
wania HIT stanowi gwarancję wyjątkowo oszczęd-
nego projektowania. Umożliwia to szybki montaż 
elementów izolacyjnych HIT.
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Łącznik termoizolacyjny HALFEN HIT – 
symetryczny łącznik balkonowy

Łączenie z prefabrykowanymi stropami 
sprężonymi
Teraz elementy HIT-MVX można używać również 
jako łączników balkonowych do prefabrykowanych 
stopów sprężonych. Balkony łączy się wówczas z 
prefabrykowanym stropem sprężonym za pośred-
nictwem wierzchniej warstwy betonu niezależnie 
od kierunku naprężeń w stropie. To rozwiązanie 
konstrukcyjne opracowaliśmy we współpracy z 
firmą DW Systembau.

Oszczędność miejsca w transporcie!
Solidna konstrukcja elementów HIT zapewnia 
bezpieczny transport. Możliwość optymalizacji 
transportu dzięki wieloczęściowej konstrukcji 
i osobnej dostawie części dolnych, przekładek 
dystansowych i części górnych.
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Elastyczne możliwości dostosowania:
Łącznik termoizolacyjny HALFEN HIT –
połączenie stal - beton

W przypadku balkonów stalowych, zadaszeń lub systemów zacieniających mamy do 
czynienia z łączeniem konstrukcji stalowych ze stropami żelbetowymi. Ze względu 
na wysoką przewodność cieplną stali konieczna jest skuteczna separacja termiczna 
połączenia, aby wykluczyć występowanie mostków cieplnych, a tym samym większego 
zużycia energii, jak również występowania uszkodzeń strukturalnych spowodowanych 
skraplaniem się wody. Zastosowanie elementów termoizolacyjnych HALFEN HIT jako 
łączników stal - beton ogranicza występowanie mostków cieplnych do minimum, jedno-
cześnie zapewniając przenoszenie dużych obciążeń.

Korzyści
 ■ Bezpieczne podparcie łącznika

 ■  Dopuszczone do stosowania w budownictwie na 
podstawie Aprobaty Technicznej DIBt

HALFEN 
HIT-SMV – połączenie stal - beton

 ■  Bezstopniowa regulacja położenia konstrukcji 
stalowej w pionie

Solidne
Elementy zaprojektowano tak, aby umożliwić bez-
pieczny i stabilny montaż na placu budowy; dodat-
kowo wyróżnia je odporna na warunki atmosferycz-
ne skrzynka ochronna. Zapewnia ona niezawodną 
ochronę rdzenia izolacji z wełny mineralnej.

Elastyczne
Zintegrowana płyta stalowa ze skośnymi otworami 
umożliwia bezstopniową i łatwą regulację w pionie. 
Fazowanie płyty gwarantuje bezpieczne i równo-
mierne podparcie łącznika również w przypadku 
typowych wartości tolerancji połączeń spawanych. 
Podniesienie montażowe należy uwzględnić pod-
czas montażu za pomocą gwintowanych prętów 
rozciąganych.

Funkcjonalne
Prosty i szybki montaż: wstępnie zmontowana pły-
ta montażowa, jako pomoc w montażu i regulacji na 
szalunku.

Dopuszczone do użytku
Wszystkie łączniki stal - beton zostały dopuszczo-
ne do stosowania w budownictwie przez instytut 
DIBt w Berlinie. Oprócz koncepcji wymiarowania i 
specyfikacji konstrukcyjnej określono współczynnik 
przewodności cieplnej.
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Łącznik termoizolacyjny HALFEN HIT –
połączenie stal - beton
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Innowacja w zakresie połączeń skręcanych:
Łącznik prefabrykacyjny HALFEN HEK

Na całym świecie z powodzeniem utrzymuje się trend budowania z prefabrykatów.  
I słusznie: prefabrykacja poszczególnych elementów w zakładzie to nie tylko zapewnienie 
jakości dzięki stałym, niezależnym od pogody warunkom produkcji. To także krótszy czas 
pracy na placu budowy, a więc i znaczna oszczędność.

Korzyści
 ■  Rozwiązanie zapewniające szybki i tani montaż

 ■  Natychmiastowe obciążenie dzięki połączeniu 
skręcanemu betonowych elementów prefabry-
kowanych

HALFEN 
Łącznik prefabrykacyjny HEK

Szybko i skutecznie
Połączenie na budowie dwóch prefabrykowanych 
elementów betonowych zawsze stanowiło tech-
niczne 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. Wszystko to czyni łączniki 
prefabrykacyjne HEK wyjątkowo oszczędnym 
rozwiązaniem.

Uniwersalne
W połączeniu z naszymi kotwami tulejowymi 
HALFEN DEMU, na przykład kotwami T-FIXX®, 
osadzonymi w dołączanym elemencie daje to 
możliwość łatwego i pewnego skręcania ze sobą 
wszelkiego rodzaju prefabrykatów betonowych. 
Do łączenia wieloczęściowych konstrukcji 
szachtów wind, jak i do ścian prefabrykowanych 
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym: 
Łączniki prefabrykacyjne HEK stanowią idealne 
rozwiązanie w wielu sytuacjach montażowych.

Dopuszczone do użytku

Zasada działania łączników prefabrykacyjnych 
HEK jest stosowana już od lat w wielu zakładach 
prefabrykacji i przy wielu projektach budowlanych 
w licznych krajach Europy. Łączniki prefabrykacyj-
ne HEK zostały dopuszczone do powszechnego 
stosowania w budownictwie przez Niemiecki 
Instytut Techniki Budowlanej (Deutsche Institut 
für Bautechnik, DIBt).

 ■  Uniwersalne w wielu zastosowaniach i do wielu 
połączeń
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Łącznik prefabrykacyjny HALFEN HEK

Osadzenie w ścianie i skręcenie w zagłębieniu

Łatwe łączenie za pomocą klucza dynamometrycznego

Połączenie na-
rożnikowe ściana 
- ściana

Połączenie po-
przeczne ściana 
- ściana

Połączenie 
czołowe ściana - 
ściana

BRF Hasseln, Alingsås/Szwecja

Do montażu ścian tego obiektu mieszkaniowego zastoso-
wano połączenia wykonywane z wykorzystaniem łączników 
prefabrykacyjnych HEK. Ich istotną zaletą jest możliwość 
szybkiego i efektywnego budowania z elementów prefa-
brykowanych. Połączenia mogą być obciążane natych-
miast po zakończeniu montażu.
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Innowacyjny i bardzo wytrzymały: 
System mocowań HALFEN  
FPA-SL30 – mocowanie cienkich, wielkopo-
wierzchniowych elewacji betonowych

Architekci cenią sobie nowoczesny wygląd i różnorodność możliwości projektowych, 
jakie dają betonowe okładziny elewacyjne. Dzięki innowacyjnemu systemowi mocowań 
HALFEN  FPA-SL30 możliwe jest mocowanie cienkich, wielkopowierzchniowych  
elewacji betonowych o grubości zaledwie 30 mm.

Korzyści
 ■  Kompletny system dopuszczony do stosowania 

w budownictwie

 ■ Łatwy i szybki montaż

HALFEN 
System kotew FPA-SL30 do płyt elewacyjnych

Cienkie, lekkie, oszczędzające zasoby
W przypadku cienkich, wielkopowierzchnio-
wych elewacji betonowych stosowane dotąd 
powszechnie zbrojenie zastępuje się zbrojeniem 
syntetycznym (np. marki Solidian). Pozwala to 
istotnie zmniejszyć grubość płyt i oszczędzić 
sporo betonu. Elementy elewacji są znacznie 
lżejsze, zwiększa się też elastyczność ich zasto-
sowania, dzięki czemu wyraźnie maleją koszty 
transportu i montażu. Równocześnie możliwe 
jest zastosowanie izolacji o większej grubości bez 
konieczności zmniejszania powierzchni użytkowej 
budynku. Natomiast przy zachowaniu tej samej 
grubości izolacji można wręcz uzyskać większą 
powierzchnię użytkową.

Nowe obszary zastosowania
Cienkie, wielkopowierzchniowe elewacje betonowe 
otwierają zupełnie nowe możliwości dla architek-
tów, inżynierów i producentów prefabrykatów: 
Dzięki mniejszemu obciążeniu konstrukcji nośnej 
bezproblemowa staje się w szczególności renowa-
cja najrozmaitszych systemów elewacyjnych.

 ■  Wsparcie techniczne i szybka pomoc świad-
czona przez nasz dział techniczny

FPA-SL30 –  
odpowiednie rozwiązanie montażowe
Produkty HALFEN zapewniają zamocowanie i 
przeniesienie obciążeń na konstrukcję nośną 
budynku. Innowacyjny system FPA-SL30 wyko-
rzystuje sprawdzone zalety systemu FPA. Dzięki 
regulacji we wszystkich kierunkach możliwy jest 
szybki i łatwy montaż płyt elewacyjnych. Nie jest 
wymagana konstrukcja wsporcza. Dopuszczone 
do stosowania w budownictwie kotwy do zawiesi i 
kotwy poziome stanowią oszczędny i przyjazny dla 
użytkownika system.
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System mocowań HALFEN  
FPA-SL30 – mocowanie cienkich, wielko-
powierzchniowych elewacji betonowych

1 3

2
1    Projekt: maxmodul – budynek administracyjny TF2

2   Projekt: maxmodul – budynek administracyjny TF2 

3  FPA-SL30 w praktyce
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Smukłe podparcie - większa wydajność:
Słupy kompozytowe stalowo-betonowe 
Aschwanden ORSO-V

Słupy Aschwanden ORSO-V to wysokiej jakości, prefabrykowane słupy kompozytowe 
stalowo-betonowe dostępne w przekrojach okrągłych, kwadratowych i prostokątnych, 
spełniające najsurowsze wymagania statyczne i estetyczne. Wyjątkowo prosty i  
efektywny sposób wymiarowania sprawia, że na plac budowy są dostarczane zgodnie  
z projektem i gotowe do montażu.

Korzyści
 ■  Słupy o większej nośności w porównaniu do 

tradycyjnego rozwiązania 

 ■  Klasa odporności ogniowej do R120 bez  
stosowania dodatkowych środków

Aschwanden 
Słupy kompozytowe stalowo-betonowe ORSO-V

 ■  Aprobata Techniczna DIBt do stosowania w 
budownictwie nr Z-26.3-62

Małe przekroje – duży plus
Słupy ORSO-V do dużych obciążeń cechuje 
nośność większa niż słupów żelbetowych. Są 
przy tym bardzo smukłe, a dzięki uzyskaniu 
dodatkowej przestrzeni otwierają niewyobrażalne 
perspektywy. Jest to ogromny plus przy projek-
towaniu nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych, 
przezroczystych elewacji, sklepów, biur wielkopo-
wierzchniowych, holi wejściowych, garaży i wielu 
innych obiektów. Dzięki zintegrowanej ochronie 
przeciwpożarowej nie jest konieczne stosowanie 
dodatkowych okładzin.

Różne powierzchnie – indywidualny wygląd
Dzięki różnym wariantom obróbki powierzchni 
słupy ORSO-V uzyskują zróżnicowany wygląd, 
doskonale wtapiając się w zaprojektowaną przez 
architekta przestrzeń, i są wytwarzane na  
indywidualne zamówienie klienta:

 ■  w wykonaniu standardowym – piaskowane i 
pokryte proszkowym podkładem cynkowym;

 ■  ze specjalnym wykończeniem powierzchni, np. 
ze stali nierdzewnej, szlifowane lub polerowane, 
np. ze stali chromowej;

 ■  albo pokryte farbą w dowolnie wybranym  
odcieniu.
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Słupy kompozytowe stalowo-betonowe 
Aschwanden ORSO-V

1   Apartamentowiec Rainacker, Vechigen/Szwajcaria

2   Salon Gertsch, Ins/Szwajcaria

3  Zakłady Wegnera (Victorinox), Délémont/Szwajcaria

1

2 3



Zintegrowany pierścień / ogranicznik zagłębienia
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Wytrzymałe na ścinanie połączenie stropu z be-
lek drewnianych i wierzchniej warstwy betonu: 
Łączniki wkręcane Ancon ACC –  
innowacyjne, ocynkowane wkręty

Łącznik wkręcany Ancon ACC o charakterystycznym niebieskim kolorze to ocynkowany 
wkręt samowiercący przeznaczony do łączenia stropów drewniano-betonowych o dużej 
wytrzymałości. Zapewnia wytrzymałe na ścinanie połączenie między drewnianymi 
belkami nośnymi stropu a wierzchnią warstwą betonu. Wkręty występują w dwóch 
standardowych długościach: wkręt o długości 205 mm znajduje zastosowanie w 
stropach o grubości szalunku do 50 mm (2 cali). Wkręt o długości 165 mm idealnie 
nadaje się do zastosowań, w których występuje bezpośredni kontakt belki drewnianej z 
betonem.

Korzyści
 ■  Doskonały do wzmacniania stropów z belek 

drewnianych w nowym budownictwie i w pro-
jektach rewitalizacyjnych

 ■  Znakowanie CE dzięki Europejskiej Ocenie 
Techniczne (ETA-18/1144)

Ancon 
Łącznik wkręcany ACC | Wymiary

Prosty montaż
Samowiercąca końcówka i gwint do drewna 
umożliwiają szybkie i łatwe wkręcanie łączników 
ACC w belkę drewnianą. Nie ma potrzeby 
wstępnego nawiercania! Kołnierz zintegrowany 
z trzonem wkrętu pełni funkcję ogranicznika 
zagłębienia, zapobiegając zbyt głębokiemu 
wkręceniu w drewno.

System zapewniający potwierdzone 
oszczędności
Łączone stropy drewniano-betonowe to prosty i 
ceniony w całej Europie system konstrukcyjnego 
wzmacniania stropów z belek drewnianych cienką 
warstwą (zwykle 7 cm) wylewki betonowej. W ten 
sposób istniejące stropy można szybko i łatwo 
doprowadzić do dzisiejszych norm nośności, 
wibracji, ognioodporności i ochrony w przypadku 
trzęsienia ziemi.

 ■  Dostępne oprogramowanie do wymiarowania 
połączeń elastycznych

Łączone stropy drewniano-betonowe, dzięki 
zachowaniu istniejącej struktury budynku, sta-
nowią bardziej zrównoważoną metodę renowacji 
niż wyburzenie stropu i wykonanie go na nowo. 
Szczególnie w przypadku budynków wpisanych 
do rejestru zabytków pozwala to zachować jak 
największą część zabytkowej tkanki budynku. 
Cały proces jest szybszy, bardziej ekonomiczny, 
mniej inwazyjny i pozwala zmniejszyć nakłady 
na budowę, ponieważ dostęp do pomieszczeń 
pod stropem często nie jest konieczny lub jest 
niemożliwy.
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Łączniki wkręcane Ancon ACC –  
innowacyjne, ocynkowane wkręty

Ancon 
Łącznik wkręcany ACC | Zastosowanie

Ancon 
Łącznik wkręcany ACC
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Podwyższona nośności  
i mniejsza przenikalność cieplna: 
Wsporniki do elewacji ceglanych HALFEN 5.0

Elewacja z cegły klinkierowej łączy ponadczasowe wzornictwo z trwałością i niskimi 
kosztami utrzymania. Aby elewacja klinkierowa mogła sprostać rosnącym wymaganiom 
w zakresie efektywności energetycznej budynków, od lat nieustannie rozwijamy nasze 
wsporniki do elewacji ceglanych.

Korzyści
 ■ Znakowanie CE

 ■  Efektywność energetyczna dzięki redukcji 
mostków termicznych

HALFEN 
Wspornik do elewacji ceglanych HK5

 ■  Wysoka wytrzymałość: 4,0 kN, 8,0 kN oraz 
12,0 kN

Redukcja strat ciepła

Nowa generacja wsporników do ścian warstwo-
wych ma istotne zalety: Dzięki wykorzystaniu stali 
Lean duplex oraz smukłej konstrukcji zmniejszono 
współczynnik strat ciepła o 29 % 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 nośność – większa oszczędność
Wyższe nośności – wynoszące 4,0 kN, 8,0 kN i 
12,0 kN – ograniczają liczbę potrzebnych wspor-
ników. Oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na 
przestrzeń magazynową, niższe koszty transportu 
i mniejszy nakład pracy przy montażu na budowie.

Oprócz zalet ekonomicznych wsporniki do elewacji 
ceglanych HK5 są aprobowane i testowane, a 
sam proces produkcji pod stałym nadzorem. 
Położenie wsporników można łatwo regulować 
dzięki ząbkowanej konstrukcji i płytce z ukośnym 
otworem. Obciążenia są niezawodnie przenoszone 
na konstrukcję nośną za pomocą odpowiednich 
produktów HALFEN np. szyna HTA lub kotwy HB. 

System wsporników HK5 to bezpieczna i ekono-
miczna podkonstrukcja, która spełnia najwyższe 
wymagania fizyki budowli.
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Wsporniki do elewacji ceglanych HALFEN 5.0

Zastosowanie
Wsporniki do elewacji ceglanych HK5

Projekt referencyjny
Projekt Forum Gdańsk, Polska

Zastosowanie 
Zastosowanie HK5 w narożniku
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Wzmocnienie elewacji ceglanych: 
Zbrojenie murów Ancon AMR

Ancon AMR to wysokiej jakości, spłaszczone, lekkie zbrojenie dostępne zarówno w 
wariancie ze stali nierdzewnej, jak i ze stali ocynkowanej. Osadza się je w zaprawie w celu 
wzmocnienia ściany.

Korzyści
 ■  Trzy różne rodzaje do szybkiego i skutecznego 

dodatkowego wzmocnienia muru w płaszczyź-
nie poziomej

 ■  Produkowane z pręta w pięciu grubościach, 
standardowych długościach i wielu standardo-
wych szerokościach

Ancon 
Zbrojenie murów AMR

Praktyczne i wysokiej jakości
Zaletami zbrojenia Ancon AMR są krótszy czas 
montażu i  wyższa jakość. Jednocześnie rozwiąza-
nie to pozwala obniżyć nakłady na nadzorowanie 
placu budowy. Aby uzyskać dodatkową wytrzy-
małość na obciążenia boczne i lepszą nośność 
muru, zbrojenie musi na całym obwodzie zostać 
zatopione w zaprawie murarskiej.

Łatwy montaż
Na przykład, jeżeli zbrojenie AMR-X zostanie 
ułożone na suchych cegłach lub bloczkach, tylko 
pręty poprzeczne będą miały kontakt z murem, 
zaś pręty podłużne będą przebiegały ponad nim. 
Przy kładzeniu kolejnej cegły zaprawa murarska 
zostaje rozprowadzona wokół stalowych elemen-
tów, a zbrojenie zostaje całkowicie zatopione.

Znakowanie CE
Produkty budowlane objęte zakresem obowią-
zywania zharmonizowanej normy europejskiej i 
sprzedawane w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego muszą mieć znakowanie CE 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów 
budowlanych. Do wszystkich zbrojeń AMR zasto-
sowanie ma norma zharmonizowana EN 845-3, 
zgodnie z którą przeprowadzono wszystkie 
wymagane badania w laboratorium badawczym.

 ■  Wiele możliwych zastosowań dzięki różnym 
rozmiarom i rodzajom wykonania
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Zbrojenie murów Ancon AMR

Anwendung
Zbrojenie murów AMR
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Wiodące na rynku systemy profili dylatacyjnych 
do przemysłowych posadzek betonowych: 
Isedio ARMOURJOINT ® oraz  
Isedio GUARDJOINT ADJUSTABLE ®

Oferujemy szereg rozwiązań produktowych do dylatacji w posadzkach przemysłowych. 
Systemy te służą jako szalunek tracony, zapewniając przenoszenie obciążeń i ochronę 
krawędzi dylatacji poddawanych znacznemu obciążeniu we wszelkiego rodzaju drogach 
dojazdowych dla urządzeń do transportu materiałów.

Korzyści
 ■  Łatwy montaż i łatwiejsze betonowanie  

w zastosowaniach wymagających bardzo  
dokładnego wypoziomowania

 ■  Płaskowniki chronią krawędź dylatacji przed 
uszkodzeniami spowodowanymi przez urzą-
dzenia do transportu 

Isedio Armourjoint Adjustable 
z regulacją

Isedio Armourjoint Fixed 
bez regulacji

Isedio Guardjoint Adjustable 
z regulacją

 ■  Doskonałe przenoszenie obciążeń przez  
dylatację za pomocą dybli płytkowych

Isedio ARMOURJOINT® 

Isedio ARMOURJOINT to profil odporny na duże 
obciążenia ze wzmocnieniem krawędzi posadzki, 
składający się z dwóch masywnych płaskowników 
ze stali ciągnionej na zimno o grubości 10 mm i 
wysokości 40 mm każdy. Profil ARMOURJOINT 
dostępny jest także z możliwością regulacji 
wysokości płyty oddzielającej.

Isedio GUARDJOINT ADJUSTABLE®

Isedio GUARDJOINT ADJUSTABLE zapewnia 
ochronę krawędzi posadzki przed uszkodzeniami 
dzięki innowacyjnej konstrukcji górnych blach 
wyciętych w kształcie fali, które eliminują efekty 
obciążeń uderzeniowych podczas przejazdu.

Górne blachy w kształcie fali są zakotwione w 
betonie za pomocą perforowanych kątowników. 
Isedio GUARDJOINT ADJUSTABLE to system 
dylatacyjny o dużej nośności, przeznaczony do 
posadzek przemysłowych, nadający się do dylata-
cji o szerokości do 25 mm.
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Isedio ARMOURJOINT ® oraz  
Isedio GUARDJOINT ADJUSTABLE ®

Isedio 
Armourjoint Fixed

Isedio 
Guardjoint Adjustable

Zastosowanie
Isedio Guardjoint Adjustable



34 Innowacje i nowości produktowe Wrzesień 2021

Nośność większa nawet o 15%: 
Systemy cięgnowe HALFEN DETAN

Perfekcja z systemem DETAN. W nowoczesnej architekturze poszukuje się rozwiązań 
równocześnie praktycznych i funkcjonalnych, kreatywnych i niezwykłych. System 
cięgnowy HALFEN DETAN to nasze rozwiązanie produktowe spełniające najwyższe 
wymagania estetyczne, bezpieczeństwa i jakości.

Ten technicznie zaawansowany system jest bardzo łatwy w montażu i znajduje zastoso-
wanie w filigranowych i lekkich konstrukcjach nośnych. Współczesna estetyka i przej-
rzysta struktura systemu cięgien nadaje budynkowi niepowtarzalnego, nowoczesnego 
wyglądu.

Korzyści
 ■  Konfiguracja dostosowana do projektu z 

uwzględnieniem średnicy i długości systemu

 ■  Wykonanie: ocynk ogniowy i stal nierdzewna, 
gwint szczotkowany

 ■  Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 
oraz wsparcie techniczne

HALFEN 
DETAN

Obszary zastosowania

 ■  Kratownice i stężenia wiatrowe w dachach i 
ścianach

 ■  Stężenia pylonów i zadaszeń

 ■  Stężenia dźwigarów drewnianych i stalowych

 ■  Podpory elewacji szklanych

 ■  Podwieszanie kładek dla pieszych



35Więcej informacji na temat produktów można uzyskać pod adresem info.pl@leviat.com

 
Systemy cięgnowe HALFEN DETAN

1   Kładka dla pieszych w Moody, Austin/USA

2   Heureca Science Center, Vantaa/Finlandia

1 2

3   Expo 2015, Mediolan/Włochy

4   Akademiki w Grønneviksøren, Bergen/Norwegia

3 4
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Elastyczny system mocowania: 
Ruszt montażowy do sufitów podwieszanych 
HALFEN HVG VERSOGRID

Zarówno w halach wystawowych, na dworcach, na lotniskach, jak i w wielu innych miej-
scach publicznych elementy podwieszane często wymagają dostosowania, wobec czego 
należy je projektować w sposób elastyczny. VERSOGRID to innowacyjne rozwiązanie: 
Ruszt montażowy do sufitów podwieszanych tworzy płaską powierzchnię poniżej istnie-
jących instalacji technicznych budynku – jej montaż nie wymaga przy tym wiele czasu 
ani wysiłku.

Korzyści
 ■   Szybkość: Łatwy montaż i demontaż profili 

poprzecznych – całkowicie bez skręcania

 ■  Elastyczność: Możliwość zawieszenia również 
na profilach poprzecznych, np. w przypadku, 
gdy rury biegną przez podłużnice

Tak działa innowacyjny system
Ruszt montażowy do sufitów podwieszanych 
HALFEN  HVG VERSOGRID to elastyczny 
system do rozprowadzania mediów i instalacji 
oświetleniowych. Doskonała w przypadku ciągłych 
zmian elementów podwieszanych. Profil z po-
dwójną szczeliną umożliwia elastyczne mocowanie 
elementów na całej długości – zarówno od góry, 
jak i od spodu. Możliwe wymiary siatki rusztu w 
przedziale od 1,0 m do 6,0 m w zależności od 
obciążenia. Dzięki zastosowaniu jednego rodzaju 
szyny do belek podłużnych i poprzecznych 
możliwe jest wykonanie zlicowanego rusztu. W ten 
sposób można podwieszać elementy również do 
belek poprzecznych. Ruszt montażowy do sufitów 
podwieszanych można zamocować z użyciem 
elementów systemu zarówno za pomocą kotew do 
betonu, jak i do stalowych dźwigarów za pomocą 
zacisków.

HALFEN
Belka podłużna  
VERSOGRID

HALFEN
Belka podłużna  
VERSOGRID

HALFEN
Belka poprzeczna  
VERSOGRID

HALFEN
Belka poprzeczna  
VERSOGRID

Montaż bez użycia narzędzi za pomocą  
połączeń kształtowych
Podwieszanie i zdejmowanie belek podłużnych i 
poprzecznych odbywa się za pomocą połączeń 
kształtowych bez skręcania. Dzięki temu lekkie 
profile może zawiesić jedna osoba bez użycia 
narzędzi, oszczędzając czas. Ostatecznie połącze-
nie zabezpiecza się przed wysunięciem za pomocą 
zawleczki zabezpieczającej.

 ■  Lekkość: Profile podłużne i poprzeczne ważą 
zaledwie 5,5 kg/mb – znacząco ułatwia to 
montaż, ale też prace konserwacyjne powyżej 
poziomu instalacji
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Ruszt montażowy do sufitów podwieszanych 
HALFEN HVG VERSOGRID

HALFEN 
Ruszt montażowy do sufitów podwieszanych VERSOGRID

Koelnmesse GmbH, Kolonia/Niemcy
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W odpowiedzi na potrzeby jutra: 
HALFEN HALFIX – wszechstronny  
system mocowań

Jako jeden z pierwszych producentów przedstawiamy wszechstronny system mocowań 
HALFIX umożliwiający bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni. W czasach, gdy 
liczba mieszkańców stale rośnie, a tereny pod zabudowę edukacyjną i sportową są 
ograniczone, optymalne wykorzystanie przestrzeni nabiera kluczowego znaczenia.

Korzyści
 ■  Maksymalna wszechstronność – uniwersalne 

zastosowanie

 ■  Trwały system gotowy na wyzwania przyszłości

HALFEN 
System mocowań HALFIX

Szybka zmiana zastosowań
System HALFIX umożliwia przechodzenie od 
jednego zastosowania do innego w bardzo krótkim 
czasie i bez potrzeby stosowania specjalnych 
narzędzi. Jest to szczególna zaleta zwłaszcza w 
przypadku budynków, przestrzeni czy konstrukcji 
wymagających szybkiego i taniego dostosowania 
do nowego użycia, na przykład w szkołach, halach 
sportowych czy klubach fitness. Dzięki systemowi 
HALFIX można szybko i łatwo montować i de-
montować sprzęt sportowy czy inne przenoszące 
obciążenia elementy. Halę sportową można 
szybko i bez problemu przystosować do potrzeb 
wydarzenia kulturalnego. Podobnie szybko można 
przywrócić halę do warunków umożliwiających 
uprawianie sportu. Widać zatem wyraźnie, że 
system HALFIX znacznie zwiększa stopień wyko-
rzystania przestrzeni.

Uznane rozwiązanie techniczne o wysokiej 
wytrzymałości
System składa się z szyny HALFIX i łącznika 
powierzchniowego – z możliwością montażu 
ściennego lub sufitowego – oraz system moco-
wania HALFIX. Podstawę stanowi szyna HALFIX 
53/34. Działa ona w połączeniu ze specjalnym 
gniazdem i dopasowaną do niej śrubą adaptera. 
Zaleta systemu: w okresie, gdy system nie jest 
eksploatowany, gniazda mogą po prostu pozostać 
w szynie – nie trzeba ich wyjmować, a później 
ponownie montować.

 ■ Szybka i prosta obsługa

Jednak najważniejszą zaletą tego systemu jest 
jego niezwykła wszechstronność na wyzwania 
przyszłości. Umożliwia dostosowanie do zmienia-
jących się wymagań wobec pomieszczenia czy 
budynku i jego elastyczną eksploatację. Mniejszy 
nakład pracy na etapie projektowania przekłada 
się na oszczędności: obowiązkowa weryfikacja 
statyczno-wytrzymałościowa po zmianie pomiędzy 
poszczególnymi zastosowaniami odbywa się już na 
etapie montażu systemu.
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HALFEN HALFIX – wszechstronny  
system mocowań

1    Szczegóły systemu mocowań HALFIX

2    Jeden system, wiele zastosowań: od ściany  
wspinaczkowej,

3   przez płaski ekran,

4    po drabinki gimnastyczne – wszystko  
jest możliwe.

1 2

3 4
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Jesteśmy jednym zespołem.
Jesteśmy Leviat.

Leviat to nowa nazwa światowych 
producentów akcesoriów budowlanych CRH.

osób na całym świecie

3.000
lokalizacji

Ponad

60
kontynentach

Produkcja na

4
krajach

Sprzedaż w ponad

30+

Leviat, spółka CRH, jest częścią największej na świecie firmy zajmującej się materiałami budowlanymi.



Innowacyjne produkty konstrukcyjne i rozwiązania 

inżynierskie, które pozwalają branży budować 

bezpiecznie, trwale i szybko. 
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Globalne kontakty Leviat:

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

Szwajcaria 
Leviat
Hertistrasse 25 
8304 Wallisellen 
Tel: +41 (0) 800 22 66 00 
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

USA / Kanada
Leviat
6467 S Falkenburg Road 
Riverview, FL 33578 
Tel: (800) 423-9140  
E-mail: info.us@leviat.us

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

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Leviat
RA08 TB02, PO Box 17225 
JAFZA, Jebel Ali, Dubai 
Tel: +971 (0)4 883 4346 
E-mail: info.ae@leviat.com

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

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.



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  i mazowieckie
 i Warszawa
 i podlaskie
 i lubelskie

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

Zachód  i wielkopolskie
 i lubuskie
 i dolnośląskie
 i łódzkie

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

Północ  i zachodniopomorskie
 i pomorskie
 i kujawsko-pomorskie
 i warmińsko-mazurskie

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

Południe  i opolskie 
 i śląskie
 i małopolskie
 i podkarpackie
 i 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  i Europa wschodnia
 i 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
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