
HALFEN ŁĄCZNIKI BALKONOWE HIT
Łączniki termoizolacyjne dla balkonów  

i elementów konstrukcyjnych

Rozwiązania i Zastosowanie
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Jako projektant, architekt, wykonawca jesteś świadomy, że wspornikowe elementy konstrukcyjne i balkony muszą być  
uwzględnione w projekcie izolacji termicznej budynku. Tylko w ten sposób wymagania rozporządzenia poszanowania  
i oszczędzania energii mogą być spełnione, a straty ciepła zmniejszone.

Za pomocą łączników balkonowych HIT, firma HALFEN zapewnia wszechstronną i innowacyjną gamę produktów. Łączniki  
nie tylko zapewniają optymalną izolację termiczną, ale także spełniają wysokie wymagania klasyfikacji w zakresie  
odporności ogniowej i mogą być zastosowane w wielu różnych sytuacjach.

Broszura pokazuje możliwości zastosowań. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji przy indywidualnych projektach  
z niestandardowymi rozwiązaniami.

Wybierz jakość i innowacyjność z łącznikiem balkonowym HIT firmy HALFEN.

JAKOŚĆ. INNOWACJA. ROŻNORODNOŚĆ.
Łączniki termoizolacyjne HIT dla wspornikowych elementów  
konstrukcyjnych i balkonów
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DOM POKAZOWY HALFEN
Wszystkie zastosowania w skrócie

Witamy w firmie HALFEN – zapraszamy do przeglądu naszego domu pokazowego. 
Unikatowy i wirtualny dom zawiera liczne przykłady zastosowania łączników 
balkonowych HIT. Na kolejnych stronach odkrywamy zastosowania zaczynając od 
wiatrołapu na parterze po attykę na dachu.

Możemy również dostarczyć rozwiązania opracowane specjalnie dla potrzeb 
indywidualnych projektowanego budynku. Skontaktuj się z nami i dowiedz się 
więcej.
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TWOJE KORZYŚCI DZIĘKI ZASTOSO-
WANIU ŁĄCZNIKÓW HIT 
JAKOŚĆ!

1   BALKONY WSPORNIKOWE  
HIT-MVX  |  HIT-HT1 
HIT-MVX OU/OD

2   NAROŻNIKOWE BALKONY  
WSPORNIKOWE 
HIT-MVX COR  |  HIT-MVX 
HIT-EQ

3   BALKONY PODPARTE PRZEGUBOWO  
HIT-ZVX  |  HIT-HT2  |  HIT-HT3

4   BALKONY PODPARTE PRZEGUBOWO 
Z PRZEWIESZENIEM  
HIT-ZDX

5   LOGGIE 
HIT-ZVX without CSB bearing  
HIT-DD

6   ATTYKA 
HIT-AT

7   ATTYKA 
HIT-FT

8   WSPORNIK 
HIT-OTX

9   ZAMOCOWANIE ŚCIAN 
HIT-WT

› OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO 
PROJEKTOWANIA
Łączniki balkonowe HIT spełniają wymagania 
klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej 
REI120 oraz wartości współczynników 
przenikania ciepła liniowych mostków  
cieplnych Ψ.

› BEZPIECZNY MONTAŻ!
Dzięki nowemu kształtowi podwójnie 
symetrycznego łożyska CSB łączniki  
balkonowe HIT dla balkonów wspornikowych 
(HIT-HP/SP MVX) są symetryczne. To oznacza, 
że mogą być montowane niezależnie od 
położenia płyty balkonowej i stropu.

› OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Pod uwagę wzięto wszystkie niezbędne procesy 
weryfikacji.

› OPTYMALNA IZOLACJA TERMICZNA
Dzięki zredukowanemu przekrojowi pręta 
rozciąganego, zredukowanej ilość punktów 
ucieczki ciepła i stałej grubość izolacji,  
łączniki balkonowe HIT posiadają optymalne  
właściwości mostków cieplnych.
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› UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE!
Łączniki balkonowe HIT to rozwiązanie dla 
wszystkich zastosowań. Dostępność szerokiej 
gamy produktów (od HIT-HP o szer. 80 mm, 
do HIT-SP o szer. 120 mm) z licznymi 
możliwymi kombinacjami.

› EKONOMICZNE PROJEKTOWANIE!
Program obliczeniowy HIT w prosty, łatwy  
i optymalny sposób pozwala dobrać łączniki 
balkonowe HIT.

› TRWAŁA JAKOŚĆ
Łączniki balkonowe HIT umożliwiają  
rozszerzalność termiczną płyty balkonowej 
względem budynku, co zapobiega pękaniu  
i pozwala zaoszczędzić wydatki na ewentualne 
naprawy.

› OSZCZĘDNY, WYDAJNY TRANSPORT!
Solidną konstrukcję łącznika balkonowego HIT 
zapewnia jego budowa, a indywidualne  
opakowanie oddzielnych części łącznika 
balkonowego HIT umożliwiają optymalizację 
wysyłki.
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WSPORNIKOWE
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Nowoczesność w otoczeniu śródziemnomorskim:  
CASA PORCHE, HISZPANIA
Szkło i beton – w tym minimalistycznym domu w hiszpańskim Morales del Vino, przez szklaną fasadę otoczenie przenika  
do wnętrza budynku.

Płaski dach o konstrukcji żelbetowej tworzy wspornikowe przewieszenie. Dzięki zastosowaniu łącznika balkonowego HIT 
połączenie pomiędzy częścią zewnętrzną i wewnętrzną budynku zapewnia optymalne właściwości termoizolacyjne.

Lokalizacja: Morales del Vino, Hiszpania 
Architekci: Julio Pérez Domínguez, Daniel Fernández-Carracedo  
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HIT-HT1HIT-MVX

Rozwiązania systemowe dla każdej sytuacji

Bez względu na to czy balkon leży w poziomie lub jest przesunięty względem stropu, konstrukcja jest prosta lub narożnikowa, 
łączniki balkonowe HIT oferują optymalne rozwiązanie dla każdego balkonu wspornikowego. Dzięki wszechstronnemu system-
owi, można łączyć różne elementy, siły poziome oraz siły poprzeczne lub momenty zginające w bezpieczny sposób przekazujemy 
na płytę stropową.
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Ograniczona przestrzeń lub przesunięcie wysokości?

W przypadku wąskich ścian lub płyty balkonowej przesuniętej względem stropu rozwiązaniem jest krótki łącznik balkonowy. 
Łączniki HIT-MVX OU i HIT-MVX OD posiadają kotwy dostosowane do zakotwienia w elementach o szerokości 175 mm.

HIT-MVX ODHIT-MVX OU
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CECHY
› Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

› Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0546

› Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

› Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

›  HIT-M VX – symetryczny łącznik balkonowy o nośności na 
ścinanie do ±192 kN/m dla płyty grubości od 16 cm

›  HIT-M VX OU – łącznik balkonowy z zagiętą kotwą o nośności 
na ścinanie do ±192 kN/m dla płyty grubości od 16 cm

›  HIT-M VX OD – łącznik balkonowy z prostą kotwą o nośności  
na ścinanie do ±155 kN/m dla płyty grubości od 16 cm

›  HIT-HT1 – symetryczny uzupełniający łącznik balkonowy dla  
sił poziomych 

›  Dzięki modułowej budowie, łączniki typu HIT-MVX można 
stosować w płytach prefabrykowanych

TWOJE KORZYŚCI
›	  SYMETRYCZNE ŁĄCZNIKI TYPU HIT-MVX 

Dzięki symetrycznemu kształtowi nowego łącznika typu HIT-MVX 
montaż odbywa się niezależnie od położenia płyty balkonowej i stropu. 
Dzięki temu ułatwiamy montaż i unikamy błędów.

›  POPRAWA CHARAKTERYSTYK FIZYKI BUDOWLI: 
Dzięki optymalizacji geometrii łożyska CSB zredukowano ich niezbędną 
ilość, co poprawiło charakterystyki dot. fizyki budowli aż do 30 %.

© 2016 HALFEN · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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BALKONY NAROŻNIKOWE
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Zaprojektowany dla narożników!

Z konstrukcyjnego punktu widzenia, płyta żelbetowa  
zaprojektowana wokół narożnika jest potencjalnie krytycznym 
miejscem, gdzie koncentrują się duże siły poprzeczne  
w samym narożniku. Firma HALFEN także dla balkonów 
narożnikowych oferuje rozwiązanie za pomocą łącznika  
balkonowego HIT.

CECHY
› Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

› Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0546

› Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

› Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

›  HIT-MVX – symetryczny łącznik balkonowy o nośności  
na ścinanie do ±192 kN/m dla płyty grubości od 16 cm

›  HIT-EQ – symetryczny uzupełniający łącznik balkonowy  
dla sił poziomych

›  Łącznik HIT-MVX COR idealnie dopasowany w płytach  
prefabrykowanych

TWOJE KORZYŚCI
›  UNIWERSALNY SYSTEM:  

Nietypowe przypadki mogą być zrealizowane dzięki zastosowaniu 
różnych kombinacji łączników balkonowych HIT.

›  ZAPROJEKTOWANY DLA NAROŻNIKÓW:  
Nawet prefabrykowane narożnikowe balkony wspornikowe mogą  
być zaprojektowane i wykonane dzięki zastosowaniu łączników 
balkonowych HIT.

HIT-MVX COR

HIT-EQ

© 2016 HALFEN · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl



BALKONY  
PODPARTE
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W stylu Chicago z XIX wieku:  
TERRACE EAST, KANADA
Dzięki czystej formie fasady kamiennej i dużych trzy-częściowych oknach ten wielokondygnacyjny budynek w Moose Jaw, 
Saskatchewan jest niewątpliwie przypomnieniem stylu Chicago z XIX wieku. Apartamenty wyposażono w przestrzenne balkony 
(5,30 m x 5,55 m i 5,30 m x 3,10 m).

Balkony zaprojektowano jako wewnętrzne narożniki za pomocą łączników balkonowych HIT.

Lokalizacja: Moose Jaw, Kanada 
Architekci: Anton Tangedal Architect Ltd., Robinson Residential  
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Niezawodne połączenia – zawsze

Dla balkonów podpartych przegubowo zamocowanie na 
łącznikach balkonowych HIT wymaga przeniesienia sił 
tnących tylko w jednym kierunku. Dla balkonów podpartych 
przegubowo z przewieszeniem zamocowanie na łącznikach 
balkonowych HIT może wymagać przeniesienia sił tnących  
w dwóch kierunkach. Łączniki balkonowe HIT-ZVX posiadają 
dwa warianty układu zbrojenia: proste i zagięte.

HIT-ZVX z prostymi prętami

HIT-ZVX z zagiętymi prętami

CECHY
› Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

› Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0546

› Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

› Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

›  HIT-ZVX – nośność na ścinanie do 356 kN/m dla płyty grubości 
25 cm biorąc pod uwagę nośność strefy ściskanej betonu

› HIT-ZVX – nośność elementów do 409 kN/m

›  Łączniki balkonowe z zagiętymi prętami z krótką długością 
kotwienia (od 175 mm) 

TWOJE KORZYŚCI
›  GWARANTOWANE PRZEJĘCIE OBCIĄŻENIA:  

Bezpieczeństwo dzięki dużym nośnościom łączników balkonowych 
HIT-ZVX.

›  OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: 
Pod uwagę wzięto wszystkie niezbędne procesy weryfikacji.

›  PROSTY UKŁAD: 
Dla przeniesienia sił poziomych należy po prostu dodać łącznik 
balkonowy HIT-HT.

HIT-HT2 – łącznik uzupełniający  … 
… dla sił poziomych prostopadłych do warstwy izolacji 
termicznej.

HIT-HT3 – rozwiązanie … 
… dla sił poziomych prostopadłych i równoległych do 
warstwy izolacji termicznej.

HIT-HT2

HIT-HT3

© 2016 HALFEN · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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HIT-ZDX

CECHY
› Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

› Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0546

› Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

› Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

›  HIT-ZDX – nośność na ścinanie do ±356 kN/m dla płyty grubości 
25 cm biorąc pod uwagę nośność strefy ściskanej betonu

› HIT-ZDX – nośność elementów do ±409 kN/m

›  Łączniki balkonowe z zagiętymi prętami z krótką długością 
kotwienia (od 175 mm)

TWOJE KORZYŚCI
›  DUŻA NOŚNOŚĆ: 

Dzięki dużej nośności łączników balkonowych HIT-ZDX zapewnione  
jest niezawodne i bezpieczne połączenie.

›  SPRAWDZONE PODPARCIE: 
Pod uwagę wzięto wszystkie niezbędne procesy weryfikacji. Dzięki temu 
zapewniono niezawodność i oszczędność czasu podczas procesu 
projektowania.

Balkony podparte przegubowo –  
drugi wariant

Dla balkonów podpartych przegubowo z przewieszeniem 
płyta zamocowana jest do stropu za pomocą łączników 
HIT-ZDX. 

© 2016 HALFEN · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl
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CECHY
› Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

› APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2015

› NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE DO ±243 KN/M

› Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

› Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

TWOJE KORZYŚCI
›  INTELIGENTNE ZASTOSOWANIE: 

W zależności od potrzeb oraz dzięki dużej różnorodności łączniki 
balkonowe HIT mogą być rozmieszczone i zastosowane w różnych 
kombinacjach.

Rozwiązanie dla uciąglenia płyt

W przeciwieństwie do balkonów wspornikowych, loggie są balkonami wewnętrznymi. To oznacza, że płyta balkonowa jest 
częścią płyty stropowej bez podparcia na ścianie. Aby zapobiec stratom ciepła uciekających przez płytę, można zastosować 
łącznik balkonowy HIT-DD oraz HIT-ZVX bez łożyska CSB.

LOGGIE

HIT-DD HIT-ZVX bez łożyska CSB

© 2016 HALFEN · Łączniki Balkonowe HIT · www.halfen.pl



ZADASZONE DOJŚCIE

Alternatywa dla standardowej klatki 
schodowej

Bezpośredni dostęp do mieszkania za pomocą zewnętrznego 
zadaszonego dojścia to alternatywny sposób dla standardowej 
klatki schodowej. Główną zaletą tej alternatywy jest  
bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców. Zadaszone dojście 
zewnętrzne służy jako droga ewakuacyjna. Łączniki balkonowe 
HIT spełniają klasę w zakresie odporności ogniowej równą 
REI120.

Połączenie za pomocą łączników balkonowych HIT może być 
zróżnicowane w zależności od projektu. Dojście zewnętrzne 
może być połączone za pomocą łączników HIT-ZDX lub 
HIT-ZVX.

19
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20



Prostota i elegancja w Bremerhaven:  
OCEON 1, NIEMCY
Budynki biurowe „Oceon 1” zlokalizowano w Bremerhaven, w dzielnicy biurowo-mieszkaniowej. Budynki zgrupowano wokół 
historycznego żurawia przeładunkowego i połączono historię nabrzeża z nowoczesną architekturą.

Fasadę pierwszego budynku „Oceon 1” podzielono równomiernie rozmieszczonymi oknami i elementami elewacyjnymi  
wykonanymi z lekkiego białego betonu o różnej strukturze powierzchniowej. Elementy te dobrze synchronizują z kolorem  
profili okiennych.

Poziome elementy między-kondygnacyjne połączono z płytą stropową za pomocą łączników balkonowych HIT

Lokalizacja: Bremerhaven, Niemcy 
Architekci: WESTPHAL ARCHITEKTEN BDA, Bremen  
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HIT-FT
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Attyki, gzymsy i wsporniki

Detale architektoniczne takie jak attyki, gzymsy lub wsporniki należy zintegrować z projektem izolacji termicznej. W elementach 
przegród zewnętrznych nie powinno być mostków termicznych. Łączniki balkonowe HIT to rozwiązanie przy połączeniu nawet 
małych elementów architektonicznych.

HIT-AT

CECHY
› Klasa w zakresie odporności ogniowej REI120

› Grubości izolacji: HIT-HP 80 mm, HIT-SP 120 mm

› Materiał izolacji: wełna mineralna niepalna

›   HIT-AT – dostępny w dwóch wariantach: 
z krótkimi (19 cm) lub dłuższymi (27 cm) prętami

›  HIT-FT – dostępny w dwóch wersjach: przeniesienie  
siły tnącej w jednym lub dwóch kierunkach

›  HIT-OTX – dostępny dla dwóch wysięgów wspornika: 
od 155 mm do 195 mm

TWOJE KORZYŚCI
›  KREATYWNE AKCENTY: 

Dzięki łącznikom balkonowym HIT projektant może korzystać  
z maksymalnej swobody twórczej, nawet w projektowaniu detali 
architektonicznych.

›  STANDARD JAKOŚCI HALFEN: 
Duża nośność elementów i niezawodna jakość firmy HALFEN to cechy 
łączników balkonowych HIT stosowanych w połączeniach elementów 
budynku od attyki po fundamenty.
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HIT-OTX

WSPORNIKI 
Najważniejsze elementy przegród 
zewnętrznych budynku 

23
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CECHY
› Grubości izolacji: 80 mm

›  Przeniesienie momentu zginającego oraz poprzecznych  
i poziomych sił tnących

› HIT-WT – dostępny dla ścian o wysokości od 1,5 do 3,5 m

TWOJE KORZYŚCI
›  ŁATWIEJSZY TRANSPORT: 

Dla łatwiejszego transportu łączniki HIT-WT można dzielić na  
maksymalnie trzy części (cześć górna, środkowa i dolna).

POŁĄCZENIE ŚCIAN I BELEK – Elementy łączone

Łączniki HIT-WT to rozwiązanie dla połączenia elementów ściennych. Łącznik zapewnia bezpieczne połączenie pomiędzy 
budynkiem a ścianą wspornikową. Łączniki HIT-ST do połączenia belek uzupełniają ofertę produktów HIT.

HIT-WT
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TWOJE KORZYŚCI
›  ODPORNOŚĆ OGNIOWA W PAKIECIE!  

Wszystkie łączniki balkonowe HIT-HP i HIT-SP znacznie przewyższają 
minimalne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i dlatego 
mogą być stosowane jako przegrody przeciwpożarowe na wszystkich 
balkonach.

›  MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROJEKTOWANIA! 
Dzięki zastosowaniu łączników balkonowych HIT-HP i HIT-SP Projektant 
ma pewność, że jest po bezpieczne stronie: nie ma dodatkowych 
kosztów za elementy o najwyższej klasie odporności na ogień, ponieważ 
łączniki balkonowe HIT w standardzie spełniają wymagania klasy 
REI120

›  BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS BUDOWY! 
Nie ma ryzyka pomyłki podczas montażu na budowie, ponieważ łączniki 
balkonowe HIT-HP i HIT-SP spełniają klasę odporności na ogień REI120 
w standardzie.

CO OZNACZA KLASA 
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ:
R  Nośność ogniowa w określonym czasie (w minutach)

E  Szczelność ogniowa w określonym czasie (w minutach)

I  Izolacyjność ogniowa w określonym czasie (w minutach)

120  Wymienione powyżej właściwości gwarantowane są przez 120 minut 
wystawienia na działanie ognia według standardowej krzywej 
temperatura/czas.

OCHRONA OGNIOWA Z ŁĄCZNIKAMI BALKONOWYMI HIT

Po bezpiecznej stronie!

Przegrody przeciwpożarowe to integralna cześć systemu zewnętrznej izolacji termicznej (ETICS – External Thermal Insulation 
Composite Systems) wykonanej ze styropianu (EPS). Z tego powodu przegrody przeciwpożarowe muszą być wzięte pod uwagę 
podczas projektowania izolacji termicznej wykonanej ze styropianu (EPS). Regulacje prawne dopuszczają jako przegrody przeciw-
pożarowe stosowanie balkonów wspornikowych.

Zastosowanie przegrody przeciwpożarowej  
w obrębie balkonu: 
Elementy łączące balkon spełniające wymagania 
klasyfikacji w zakresie odporności na ogień np. REI60 
oraz wykonane z materiałów niepalnych, mogą być 
użyte jako przegroda przeciwpożarowa.

›  Elementy HIT-HP i HIT-SP sklasyfikowano  
w najwyższej klasie w zakresie odporności na ogień 
REI120 dlatego mogą być stosowane zawsze jako 
rozwiązanie spełniające każde wymagania.

Przykład: Łączniki balkonowe HIT-HP i HIT-SP
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Ciche schody

Hałas może znacząco wpłynąć na jakość życia w budynkach mieszkalnych lub wykonywanie pracy w budynkach biurowych.

Odgłosy kroków dobiegające z klatki schodowej potrafią być irytujące dla mieszkańców. Firma HALFEN może pomóc  
w izolowaniu hałasu za pomocą niezawodnego rozwiązania w postaci tłumików HBB bi-Trapez-Box® oraz HTF i HTT.

HBB bi-Trapez-Box®

HTT Izolacja akustyczna

›  wysokiej jakości bi-trapezowe łożyska z Aprobatą  
Techniczną ITB

›  elastyczność dla trzech różnych wysokości spoczników  
(d = 16/18/20 cm)

›  bezpieczeństwo podczas projektowania

›  doskonałe właściwości izolujące dźwięk w szerokim  
zakresie obciążeń nośnych

›  prosty i szybki montaż

›  doskonałe właściwości izolujące dźwięk w szerokim zakresie 
nośności 

› Aprobata Techniczna ITB

›  HTF – dostosowane do każdej szerokości schodów:  
elementy dostępne w szerokościach od 100 do 120 cm, 
możliwość swobodnego dostosowania szerokości

›  HTF-B – zastosowanie jako elastyczne łożysko dla  
prefabrykowanych biegów schodowych  na najniższej 
kondygnacji

›  HTPL – akustyczne oddzielenie biegów schodowych od 
ściany

› pewność projektowania dzięki badaniom typu

› Aprobata Techniczna ITB

› klasa odporności na ogień do R120

›  uniwersalność dla każdego zastosowania  - dostępność  
dla trzech poziomów nośności

›  dostępność dla biegów schodowych w szerokościach od  
90 do 200 cm

HTF

HTPL HTF-B



HALFEN – 
dla jakości która łączy

Jeśli chodzi o połączenie elementów konstrukcyjnych, potrzebujesz produktów, których jesteś pewien  
i na których możesz polegać. Dlatego profesjonaliści od dziesięcioleci wybierają firmę HALFEN. Nasze 
produkty to rozwój i ciągła optymalizacja, wykonane z wysokiej jakości materiałów i pod stałym 
nadzorem. Dostarczamy szeroką gamę produktów łączących dla Twoich projektów.

Szukasz jakości – wybierz “MADE BY HALFEN“.
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HTA-CE szyny do wbetonowania

HK4 termo-wsporniki do elewacji klinkierowych

HGB szyny do balustrad

DETAN system cięgnowy
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BETON

SYSTEMY ZAMOCOWAŃ 
 › HALFEN szyny do wbetonowania: 
  HTA, HZA
 › Szyny do balustrad: HGB
 › Szyny do mocowania blach 
  trapezowych: HTU
 › Kątowniki ochronne: HKW
 › DEMU Kotwy mocujące: T-FIXX® , 
  kotwy śrubowe
 › Kotwy dla wind: HLX
 › System kotew chemicznych
 › System kotew mechanicznych

SYSTEMY ZBROJENIOWE 
 Fizyka budowli 
 › Łączniki balkonowe: HIT 
 › Izolacja akustyczna: HTT, HTF, HTPL 
 Połączenia zbrojeniowe 
 › Połączenia skręcane: HBS-05 
 › Połączenia uniwersalne: HUC 
 › Łączniki prętów zbrojeniowych: MBT 
 › Zbrojenie odginane: HBT 
 Systemy zbrojeniowe 
 › Zbrojenie na przebicie: HDB, FDBII
 › Łączniki słupowe: HCC, HAB
 › Betojuster: HBJ
 › Zbrojenie wsporników: HSC
 › Trzpienie dylatacyjne: HSD
SYSTEMY TRANSPORTOWE 
 Kulowe systemy transportowe 
 › DEHA Kotwy z głowicą kulową: KKT
 › FRIMEDA Kotwy transportowe: TPA 
 Gwintowane systemy transportowe 
 ›	Kotwy tulejowe: HD
 ›	Kotwy tulejowe: HA

ELEWACJE

ELEWACJE BETONOWE 
 › Zawiesia płyt betonowych: FPA
 ›  Kotwy poziome: 

DS, HKZ, ULZ, SPV, HVL, WDK, WDI, 
HFV

 › Kotwy dystansowe: LD
 › Wsporniki balustradowe: BRA
 › Kotwy narożnikowe: WPA

ELEWACJE BETONOWE Z PŁYT  
WARSTWOWYCH 
 › Kotwy szpilkowe: SP-SPA
 › Kotwy rurowe: SP-MVA
 › Kotwy płaskie: SP-FA

ELEWACJE KLINKIEROWE 
 › Wsporniki: HK4, KM
 › Kątowniki: HW, KW, KWL
 ›  Wsporniki nadproży prefabrykowanych: 

HK4-S, FSW, HSL
 › Kotwy drutowe: LSA, HEA, HPV
 › Kotwy rusztowaniowe: HGA
 › Kotwy ścienne: ML, BL

ELEWACJE KAMIENNE 
 › Kotwy BODY: HRM, HRC, DT, BA, DH
 › Kotwy do wmurowania: UMA, UHA
 › System podkonstrukcji: SUK, UKB

SYSTEM CIĘGNOWY 
 › System cięgnowy DETAN: S-460 
 › System cięgnowy DETAN:  
  stal nierdzewna 
 › System cięgnowy DETAN: siły ściskające

SYSTEMY MONTAŻOWE

SYTEMY MONTAŻOWE 
 › Szyny montażowe: HM, HL, HZM, HZL
 › Łączniki: HVT
 › System Powerclik: HCS
 › Wsporniki: KON
 › Obejmy rurowe: HRS
 › Łoże do rur: HRG, HCS
 › Podkładki do rur: RUK
 › Zabezpieczenie przeciw ślizgowe: AHS

ŚRUBY I AKCESORIA 
 › HALFEN Śruby: HS, HSR, HZS
 › Płytki gwintowane: GWP
 › Łączniki do drewna: HNA, HSF 
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ZAWSZE DLA  
CIEBIE
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Chcesz dowiedzieć się więcej o firmie 
HALFEN w poszczególnych krajach?

Możesz dowiedzieć się wszystkiego  
o firmie HALFEN, naszych produktach  
i usługach na naszej stronie interneto-
wej. Strona zawiera nasze dane 
kontaktowe oraz dane naszych 
międzynarodowych spółek zależnych  
i partnerów dystrybucyjnych. Wszystko 
pod tym samym adresem:

www.halfen.com

Przyjdź i sprawdź!
Czekamy na Ciebie!
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Polska

Niemcy

Norwegia

Szwecja

Finlandia

Wielka 
Brytania

Szwajcaria

Holandii

Belgia

Francja

Włochy

Rosja

Austria

Republika Czeska

HALFEN INTERNATIONAL
Z serca Europy obsługujemy cały świat 

Teraz można polegać na jakości ”MADE BY HALFEN“ w ponad 60 krajach na całym świecie 

Spółki sprzedażowe

Dystrybutorzy
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HALFEN Sp. z o.o.  ·  ul. Obornicka 287  ·  60-691 Poznań
Telefon: + 48 61 622 14 14  ·  Fax: + 48 61 622 14 15  ·  www.halfen.pl


