HALFEN HEK-SYSTEEM
B E TO N

HEK 13-NL

H A L F E N H E K ®- S Y S T E E M
A LG E M E E N

Anker voor het verbinden van prefab elementen

TOEPASSING

Het HALFEN HEK®-systeem is
ontworpen door ingenieurs van
HALFEN om verbindingen tussen
prefab beton-elementen, zowel
horizontaal als verticaal, mogelijk
te maken.
Dankzij de bijzondere plaat met
dubbel vertand oppervlak kunnen
met de HALFEN HEK® trek- en
dwarskrachten worden overgedragen,
afhankelijk van het type toepassing.
Voor technische vragen kunt u
contact opnemen met de projectafdeling BETON. Zie achterzijde
van deze documentatie voor de
contactgegevens.
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VOORDELEN

Het HALFEN HEK®-systeem heeft de
volgende voordelen:
gecertificeerd systeem
hoge belastbaarheid, zowel in 		
trek- en dwarskracht
eenvoudig te stellen en 		
installeren
kleine afmetingen
universele verbinding: 			
geschikt voor verschillende typen
aansluitingen (wand-wand, wandkolom, wand-vloer)
uitstekende montagetoleranties
galvanisch verzinkt

HEK®: CERTIFICAAT

Voor het HALFEN HEK®-systeem
zijn in het laboratorium trekproeven
uitgevoerd om het draagvermogen te
verifiëren.
De resultaten hebben de uitstekende
prestaties van de HEK® aangetoond.
Het draagvermogen van de combinatie HEK® + anker is afhankelijk van
het type toegepaste anker.
afstelling ca. 9 mm
in alle richtingen
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CO N TAC T

Adres
HALFEN b.v.
Postbus 1
7620 AA Borne

Oostermaat 3
7623 CS Borne

Tel. +31 (0) 74 - 267 14 49
Fax +31 (0) 74 - 267 26 59

beton@halfen.nl
www.halfen.nl

©2012 HALFEN b.v.,
geldt tevens voor afgeleide kopieën

Ondersteuning

Referenties

Producten

Internet

Opmerkingen

Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is voor de productielocaties in Duitsland,
Frankijk, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Tsjechië en Nederland gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001:2008, certificaatnummer QS-281 HH.

HEK 13 - NL 

Technische en constructieve wijzigingen voorbehouden
De informatie in deze catalogus is gebaseerd op de op moment van verschijnen bekende techniek. Technische en constructieve
wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. HALFEN b.v. neemt geen enkele verantwoording voor de juistheid van de inhoud van
deze catalogus of eventuele drukfouten.

