
›  Voorzien van Europese 
technische goedkeuring ETA

›  Tijdbesparende inbouw van 
bovenaf

Alle kenmerken in één oogopslag:

›  Deuveldiameter 10-25 mm

Ideaal voor de inbouw van bovenaf
HALFEN HDB PONSWAPENING

›  Gebruiksvriendelijke 
berekeningssoftware



HALFEN HDB PONS- EN DWARSKRACHTWAPENING  
Voorkomt doorboren van kolommen door betonnen vloerelementen

De HALFEN HDB deuvelstrips stellen u in staat om op economische en veilige wijze betonvloeren te maken. Complexe en zware wapeningskorven behoren tot 
het verleden. De uit een montagestrip met aangelaste deuvels bestaande HALFEN HDB-elementen kunnen als pons- en dwarskrachtwapening gebruikt worden. 
De deuvelstrips zijn eenvoudig aan te brengen en nemen aanzienlijk minder ruimte in beslag op uw terrein. Wij leveren de deuvelstrip als compleet element 
met 4 tot 10 deuvels en als gestandaardiseerde  2- en 3-deuvelelementen, die naar wens te combineren zijn. 
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Firma HALFEN GmbH dla swoich zakładów w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Francji, Holandii i Polsce 
wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2015, Certyfi kat 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

Voor informatie over de gecertificeerde managementsystemen zie www.halfen.nl

Leviat 
Oostermaat 3
7623 CS Borne

Nederland
Tel.: +31 (0)74 - 267 14 49
E-mail: info.nl@leviat.com

MAXIMALE VEILIGHEID

De HALFEN HDB deuvelstrips met gesmede dubbelkopankers hebben een 
hoger draagvermogen dan traditionele ponswapening.

FLEXIBEL SYSTEEM

Leverbaar in gestandaardiseerde 2- en 3-delige systeemelementen die naar 
wens met elkaar gecombineerd kunnen worden of in projectmatig 
geproduceerde complete elementen.

SNELLE MONTAGE

Met behulp van bijpassende accessoires zoals afstandhouders en klemstrips 
kan de HALFEN HDB deuvelstrip snel en nauwkeurig worden gemonteerd.

SERVICE

De nieuwe gebruiksvriendelijke HALFEN HDB-software ondersteunt u bij 
ontwerp en engineering van de HDB deuvelstrips, volgens verschillende 
nationale en internationale normen. 

De HALFEN HDB ponswapening wordt ingebouwd in vlakke platen, 
vloerplaten en funderingen, maar kan ook worden ingebouwd in prefab 
en half afgewerkte betonconstructiedelen zoals breedplaatvloeren. De 
systeemelementen en standaard elementen zijn uit voorraad leverbaar 
en zijn ideaal voor de inbouw van bovenaf door de reeds geplaatste 
betonwapening. 

De HALFEN HDB dwarskrachtwapening maakt gebruik van HDB-S 
elementen. Deze bestaan eveneens uit een montagestrip met aangelast 
dubbelkopdeuvels, echter worden deze toegepast voor het overbrengen 
van dwarskrachten. In tegenstelling tot het radiale raster bij ponsdeuvels 
worden bij dwarskrachten de deuvelstrips orthogonaal geplaatst, 
waardoor deze middels meegeleverde afstandhouders evenwijdig aan 
laag één van de onderwapening vooraf monteerbaar zijn.

HALFEN HDB-elementen worden geleverd met Europese technische 
goedkeuring ETA en zijn ook goedgekeurd voor niet-statische belasting.


