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Ondertekening ketenpartnerverklaring door Erik Schoonhoven (directeur Ufkes) 
en Richard Morsink (directeur HALFEN)

HALFEN bv en Bouwmaatschappij 
Ufkes Apeldoorn bv zijn een 
ketenpartnerschap aangegaan. 
Hiertoe hebben Erik Schoonhoven 
(directeur Ufkes) en Richard 
Morsink (directeur HALFEN) begin 
oktober een ketenpartnerverklaring 
ondertekend (zie foto onder).
Vanaf nu gaan zij projecten op basis 
van gelijkwaardigheid, onderling 
vertrouwen en vanuit een gezamenlijk 
doel acquireren en uitvoeren. 

Gestelde gezamenlijke doelen van 
dit ketenpartnerschap zijn maximale 
klantwaarde bereiken, continu verbe-

teren, innoveren en samen vroegtijdig 
eventuele knelpunten oplossen. 

Samen Slimmer Bouwen
Aanleiding voor dit ketenpartnerschap 
is het VolkerWessels-brede concept 
Samen Slimmer Bouwen. Samen 
Slimmer Bouwen wordt bereikt door 
onnodige handelingen weg te nemen 
uit processen en deze te stroomlijnen 
zodat er minimale verspilling optreedt. 
LEAN, BIM en Ketensamenwerking zijn 
hierin de drie pijlers. 
Meer informatie over deze drie pijlers 
en de keuze van Ufkes voor HALFEN 
kunt u lezen op de volgende pagina.
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Samen Slimmer Bouwen in vertrouwen: 
ondertekening ketenpartnerverklaring
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Ketenpartnerschap

Ketenpartnerschap (vervolg)

LEAN: 
Met Lean Bouwen wordt de focus 
gelegd op het vergroten van de te 
leveren klantwaarde en het verkorten 
van de doorlooptijd van projecten en 
processen tot het gewenste resultaat. 
Dit alles met gedrevenheid om het 
steeds weer beter te doen.
BIM: 
Bouw Informatie Management is een 
werkwijze waarmee alle relevante 
informatie gedurende het gehele bouw-
proces wordt opgeslagen, gebruikt en 
beheerd in een digitaal (3D-) gebouw-
model.
Ketensamenwerking: 
Samen met partijen in de keten de 

V.l.n.r.: Erik Schoonhoven (directeur Ufkes), Erik Breedijk (inkoper Ufkes), Mark Lammertink (sales engineer projecten HALFEN) en 
Richard Morsink (directeur HALFEN)

klantvraag op een duurzame manier 
overtreffen en verbindingen aangaan 
die waarde creëren.

Samenwerking
Door Samen Slimmer te Bouwen 
verandert een ‘leverancier’ of ‘onder-
aannemer’ in een co-maker. Samen 
breng je direct je eigen expertise in 
tijdens het ontwerp- en ontwikkel-
proces. Alle co-makers zijn vanaf het 
begin betrokken bij het project. Door 
korte lijnen worden problemen sneller 
gesignaleerd en opgelost, men leert 
van en houdt rekening met elkaar. 
Ketensamenwerking zorgt dus voor 
realisatie van een project met de beste 

kwaliteit, tegen de laagste kosten in de 
kortst mogelijke tijd.

Eerste ketenpartnerverklaring
Voor Ufkes Apeldoorn is dit de eerste 
ketenpartnerverklaring die ondertekend 
is. “Gekozen is voor HALFEN bv omdat 
vanuit het verleden is gebleken dat zij 
een waardevolle partner is.“ HALFEN 
levert aan Ufkes o.a. metselwerkonder-
steuningen. 

Vertrouwen, transparantie en oplos-
singsgericht werken zijn kernwaarden 
in de samenwerking, nu dus vastgelegd 
in een ketenpartnerverklaring.
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Verankeringssystemen

Verankeringssystemen voor de betonindustrie

HTA Halfenrail

DEMU bevestigingsankers

HGB balusterbevestiging

Ingestorte HTA Halfenrail is de ideale basis voor 
montagevriendelijke en verstelbare bevestigingen.

 Verschillende belastingcapaciteiten voor gescheurd en  
 ongescheurd beton 

 Optimaal benutten van betonkwaliteiten C12/15 tot C90/105
 Gereduceerde randafstanden in alle richtingen 
 Voor inbouw in druk- en trekzone van de beton
 Warmgewalste profielen voor bevestigingen met   

 dynamische belastingen
 Ook HZA-uitvoering met vertanding leverbaar
 Met ETA-goedkeuring en CE-markering

HGB staat voor een zekere en deugdelijke bevestiging van 
balustrades aan betonnen balkons en galerijplaten. Door 
de vooraf ingestorte Halfenrail HGB in combinatie met de 
hamerkopbout wordt de bevestiging volledig verstelbaar.

 Verstelbare verankering
 Ook te gebruiken in dunne platen h ≥ 100 mm
 Schroeven in plaats van lassen 
 In lengtes vanaf 10 cm leverbaar
 Tijdens de bouwperiode ook geschikt voor de bevestiging  

 van valbeveiliging
 Alle verbindingsconstructies kunnen naderhand versteld of  

 zelfs eenvoudig vervangen worden

Met DEMU bevestigingsankers kunnen constructiedelen veilig 
en permanent worden verankerd aan beton.

 Permanente verankering in gescheurd en ongescheurd  
 beton

 Optimaal belastbaar bij geringe randafstanden en dunne  
 elementen

 In diverse materiaaluitvoeringen leverbaar
 Economische productlijn met 22 standaard types
 Uitgebreide gebruiksvriendelijke Nederlandse software
 Met ETA-goedkeuring en CE-markering
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Wapeningssystemen

Wapeningsystemen voor de betonindustrie

HIT-HP/-SP koudebrugonderbreking

HIT koudebrugonderbreking

Met de HIT-HP/-SP koudebrugonderbrekingen heeft u alle 
balkonsituaties nog beter onder controle, zowel in statisch, 
bouwfysisch als in economisch opzicht.

 HIT Tekla® Structures-componenten en/of IFC-modellen  
 beschikbaar

 BIM-gereed
 Tot 120 minuten brandwerend
 Hoge statische belastbaarheid
 Verbeterde isolatie-eigenschappen
 Standaard maten: 25, 50 en 100 cm
 Met Passiefhuis Instituut certificaat
 Met KOMO-certificaat

Naast de HIT-HP en HIT-SP worden meer HIT ISO-elementen 
aangeboden.

 HIT- +/- BQ voor vrij opgelegde balkon- en galerijplaten  
 met positieve en negatieve dwarskrachtopname

 HIT-BD voor balkon- en galerijplaten die een geïntegreerd  
 onderdeel zijn van de vloer, met zowel positieve als  
 negatieve momenten en dwarskrachten

 Talrijke andere types voor bijna alle toepassingen
 Het veelzijdige productassortiment van HALFEN is   

 geschikt voor bijna alle balkonsituaties

REI 120 
F 120

HALFEN HIT Tekla-menu 

Voor meer 
HIT-informatie:
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Wapeningssystemen

Wapeningsystemen voor de betonindustrie

HLB loopbox

HBT stekkenbakken

HLB Loop Box is de sterke, eenvoudige en economische 
oplossing, voor het verbinden van geprefabriceerde betonnen 
wandelementen.

 Bij het openen van het deksel komen de lussen automatisch 
 in de goede positie

 Stabiele stalen behuizing
 Elementen kunnen ook aan de bekisting gelijmd worden  

 –interessant bij stalen bekistingen!
 Speciale uitsparingselementen, HLB Spacers, verkorten de  

 montagetijd
 Eenvoudige bevestiging dankzij de voorgestanste   

 spijkergaten

HBT stekkenbakken kunnen worden toegepast bij het 
verbinden van beton-onderdelen die in verschillende fasen 
worden gestort.

 Stabiliteit tijdens het betonstorten dankzij een stevige  
 stalen bak en stalen deksel

 Gereduceerde kasthoogtes - ideaal voor prefab beton- 
 elementen

 7 standaard uitvoeringen voor wanddiktes van 8-23 cm
 Voorgestanste sparing voor het eenvoudig en snel   

 verwijderen van het deksel na ontkisten
 Voldoen aan de eisen conform Eurocode 2
 Met KOMO-certificaat

HALFEN HLB loopbox
De beste verbinding voor 
geprefabriceerde betonnen 
wandelementen

2

3 4

1

Montage van HBT stekkenbakken in 4 stappen
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Wapeningssystemen

HUC universal connection

Wapeningsystemen voor de betonindustrie

DEMU doorkoppelsystemen

De HALFEN Universal Connection is een zeer efficiënt systeem 
voor de overdracht van hoge structurele lasten in de beton.
Het systeem bestaat uit een staalbouwaansluiting HSC-B aan 
betonzijde en een aansluitdeel, bijv. de HSCC console.

 Veilige verbinding voor de opname van normaalkrachten,  
 dwarskrachten en buigmomenten

 Duurzame bouwkwaliteit
 Geen dure en tijdrovende bekistingswerkzaamheden
 Eenvoudige montage door middel van schroeven

DEMU doorkoppelsystemen zijn de ruggegraat van elk gebouw. 
Een fundament waar u levenslang op kunt vertrouwen.

 Geschikt voor mechanische verbindingen van betonstaal  
 wapening B500B

 100% overdracht van wapening belastingcapaciteit in trek  
 en druk

 Uitgebreid productassortiment, voor staafdiameters 12-40 mm
 Kan ook worden gebruikt bij bevestigings- en hijs-  

 toepassingen
 Met KOMO-certificaat categorie 1 en 2 voor statische en  

 dynamische belastingen
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Wapeningssystemen

Wapeningsystemen voor de betonindustrie

HSC consolekoppeling

HCC kolombevestiging

De HALFEN HSC consolekoppeling is een goedgekeurde 
wapening, die speciaal is ontwikkeld voor een economische 
montage van trekwapening in consoles en knooppunten.

 Overdracht van hoge trekkrachten
 100% verankering door gesmede kop
 Ankerpositionering zowel horizontaal als verticaal mogelijk
 Ook geschikt voor niet-overwegend statische belastingen
 Tijdbesparende inbouw en verhoogde gebruikszekerheid  

 door eenvoudige plaatsing van de wapening
 Oplossingen voor monolithische en achteraf aan te storten 

 consoles
 Flexibiliteit door een omvangrijk productassortiment

HCC kolombevestigingen bieden in combinatie met HALFEN 
HAB ankerbouten een gebruiksvriendelijk systeem voor de  
montage van prefab kolommen onderling of aan de fundering.

 Snelle montage; direct na de 
  montage kan de kolombeves-  
 tiging volledig belast worden,   
 schoren is niet nodig

 HAB ankerbouten zijn tevens  
 geschikt voor andere hoog-  
 belastbare toepassingen,  
 zoals bevestiging van   
 staalconstructies 

HEK®-systeem

Het HEK-systeem dient om verbindingen tussen prefab 
betonelementen, zowel horizontaal als verticaal, mogelijk te 
maken.

 Overdracht van trek- en  
 dwarskracht

 Met speciale vertande plaat
 Hoge belastbaarheid 
 Eenvoudig te installeren
 Universele verbinding 

 voor verschillende typen   
 aansluiting
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Transportankersystemen

Transportankersystemen voor de betonindustrie

KKT kogelkopanker

TPA transportanker

Het DEHA kogelkop transportanker wordt samen met een 
uitsparingselement ingestort. Na het instorten wordt de 
uitsparing verwijderd en zijn belastingen in alle richtingen 
mogelijk. 

 Geschikt voor vrijwel elke transport- en montageklus
 Slijtvaste koppeling
 10 belastingklassen tot van 1,3 - 45,0
 Draai-en transportkoppeling verkrijgbaar voor eenvoudig  

 draaien van bijvoorbeeld putten
 Met CE-markering voor het gehele assortiment ankers en  

 hijsmiddelen

Het FRIMEDA transportankersysteem bestaat uit ankers die 
samen met een uitsparingselement in het betonelement 
worden ingestort en een hijshaak, de ringkoppeling. 

 Ook voor het kantelen van prefab betonelementen
 De ringkoppelingen zijn vrij beweegbaar zonder   

 voorkeursrichting
 De ringkoppelingen kunnen handmatig of met   

 afstandsbediening ontgrendeld worden
 15 belastingklassen van 0,7 - 26,0
 Geen verwisseling van belastingklassen mogelijk
 Met CE-markering
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Transportankersystemen

Transportankersystemen voor de betonindustrie

HD transportanker

DEMU hijsankersystemen

Het HD-transportankersysteem is geschikt voor het toepassen 
in dunwandige, zwaar gewapende en architectonische 
betonelementen.

 Geïntegreerde hulsbescherming (gepatenteerd) met dataclip
 Lichte, maar robuuste hijshaken 
 Met HD-hijshaak, HD-hijshaak met draaikop of 

 HD-adapter ten behoeve van universeel hijshaak
 Gebogen HD-staafanker voor het hijsen in het   

 zwaartepunt van sandwich betonelementen
 9 belastingklassen van 1,3 tot 25,0
 Met CE-markering

De goede werking van het DEMU hijsankersysteem wordt 
gegarandeerd als zowel het anker als het hijsgereedschap van 
DEMU zijn.  

 Hijsankers en hijsgereedschap voor wanden, balken e.d.
 Hijsankers en hijsgereedschap voor vlakke platen
 Hijsankers en hijsgereedschap voor kolommen
 Met CE-markering voor al het DEMU hijsgereedschap 
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Betongevel verankeringen

Betongevel verankeringen voor de betonindustrie

FPA gevelplaatanker

SPA sandwichanker

MVA manchetanker en FA plaatanker

Het gevelplaatankersysteem bestaat uit een bovendeel met 
een in hoogte verstelbare trekstang, een ingestort deel voor 
de gevelplaat met of zonder zijdelingse verstelmogelijkheid en 
een druk-/trekbout voor de diepteverstelling in de spouw. 

 Eenvoudige en snelle verankering van betonnen   
 gevelplaten aan betonnen of stalen draagconstructies

 Verstelbaar in alle richtingen
 Stijgbeugels beschikbaar in 5 uitvoeringen
 Belastingklassen van 5,0 tot 56 kN

De SPA sandwichankers zijn bestemd voor het verbinden van 
de prefab betonnen binnen- en buitenschil en om het eigen 
gewicht van de buitenschil naar de binnenschil af te dragen. 

 Bestaat uit draagankers en verbindingsbeugels die worden  
 gebruikt om de vervorming van het buitenblad tegen gaan

 Technisch optimaal systeem
 Ook te gebruiken bij zeer dikke isolatie tussen de   

 betonbladen
 EnEV door geringe warmtebruggen
 Met KOMO-certificaat

Het manchet- en plaatankersysteem bestaat uit draagankers 
(manchetankers, plaatankers) en verbindingsbeugels 
(haarspelden en steekbeugels). 

 Een enkel draaganker per plaat kan al voldoende zijn
 Snelle montage
 Hoge krachtenopname
 Ook geschikt voor grote elementen
 Eenvoudig statisch systeem met twee draagankers
 Met KOMO-certificaat
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Magneetsystemen

Magneetsystemen voor de betonindustrie

Elematic FaMe

Elematic FaMe producten bieden een totaaloplossing 
voor alle soorten stalen bekistingen bij de productie van 
verschillende prefab betonelementen. 

 Bestaat uit randbekistingen (meestal uit aluminium of 
 hout), sterke, betrouwbare magneten en verscheidene  
 toebehoren

 Één kant en klaar systeem voor alle productieprocessen
 FaMe FLEX voor een flexibele opbouwmethodiek
 FaMe LITE  voor serieproductie 
 Met drukknopmagneet voor eenvoudige fixatie van  

 bekistingsdelen
 Drukknopmagneet HOT voor toepassing tot 90°
 Verbetering van de efficiency
 Verhoging van de veiligheid
 Zorgvuldigheid in de fabricage
 Tot 70% werktijdbesparing

Flex-profiel-adapter 
voor drukknop-
magneet

Drukknop-
magneet Flex-profiel

Kantplank

Flex-
profielsteun

Flex-
randsteun

Flex-magneet Flex-profiel

Flex-randprofiel
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Documentatie
Wilt u documentatie ontvangen 
dan kunt u deze downloaden van 
de website of een e-mail sturen.

Uiteraard kunt u ook altijd 
telefonisch contact opnemen.

Adres
HALFEN b.v.
Postbus 1 – 7620 AA Borne
Oostermaat 3 – 7623 CS Borne
Telefoon: (074) 267 14 49
Fax: (074) 267 26 59 
E-mail: info@halfen.nl 
Internet: www.halfen.com/nl

Realisatie
Afdeling MarCom HALFEN b.v.

Innovatie in HALFEN ankerrails

Aanvragen documentatie

Voor meer infomatie of bestellingen van onze producten voor de betonindustrie 
kunt u contact opnemen met onze collega‘s van de afdeling BETON.

Op ons kunt u bouwen.

Op ons kunt u bouwen
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HALFEN ankerrails
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Decennia lang werden HALFEN anker-
rails gevuld met styropor (piepschuim) 
om de binnenkant van de rail te be-
schermen tegen het binnendringen van 
beton. Tot eind 1996 werd de piep-
schuimvulling met een zogenaamde 
autoclaaf in de ankerrails aangebracht. 
Een autoclaaf is een soort „snelkookpan“,
een gasdicht afgesloten drukvat voor de 
thermische behandeling van materiaal 
met overdruk. De ankerrails, gevuld 
met styropor korrels, werden in het 
drukvat gereden. Na onder overdruk 
te zijn “gebakken“ was de rail voorzien 
van een styroporvulling. Tegenwoordig 
kunt u de afgedankte autoclaaf nog 
voor onze fabriek zien staan:

Vanaf 1997 werden de ankerrails uit-
sluitend in een continu proces gevuld 
met piepschuim. In dit geval werden de 
korrels in de rails geblazen, vervolgens 
met waterdamp opgeschuimd en ten-
slotte gladgestreken. Met de continue 
methode konden de ankerrails sneller 
worden gevuld, omdat de autoclaaf 
door het afgesloten drukvat slechts één 
partij ankerrails kon vullen.

HALFEN stelt de hoogste eisen aan 
kwaliteit, veiligheid en technologie en 
heeft altijd de focus op klantenservice 
en innovatie. Besloten is de HALFEN 
ankerrails niet langer te vullen met de 
styroporvulling (VF). Het piepschuim in 
alle HALFEN ankerrails wordt volledig 
vervangen door twee versies van 
combivulling (KF).

Momenteel vindt in de productie de 
geleidelijke omschakeling plaats naar 
de met combivulling gevulde ankerrails 
en de afbouw van de Styroporvulling. 
De combivullingen in HALFEN anker-
rails zijn eenvoudiger te verwijderen. 
Ander voordeel is dat de fabriek of 
bouwplaats schoon blijft. 

Met styropor gevulde ankerrail (VF) 
(links), met verschillende combi-
vullingen (KF) gevulde ankerrails 
(midden en rechts)

De oude autoclaaf, die oorspronkelijk 
ca. 8 meter lang was
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