COFRAJE
INGINERIE
SECURITATE
EXPERIENŢĂ
SERVICIU

Alsina este o societate internațională de referință specializată pe proiectarea,
fabricarea, vânzarea și închirierea de sisteme de cofrare și care dispune de propria
dezvoltare a sistemelor de inginerie aplicate execuției de structuri din beton.
Cu peste 70 de ani de experiență, Alsina iese în evidență prin serviciile pe care le oferă
orientate către clienți și investiția constantă în sectorul Cercetare și Dezvoltare de-a
lungul anilor, oferind soluții eficiente pentru structurile din beton care îi ajută pe clienții
noștri să îmbunătățească eficiența și securitatea proiectelor lor, printr-un serviciu
angajat și de proximitate pe Piața Globală, inovând și fiind de partea clienților ca o
componentă fundamentală a afacerii.
De la sediul său central din Barcelona, cu certificare ISO 9001:2015, Grupul Alsina își
extinde metodologia de lucru în toate centrele sale din întreaga lume, dedicate vânzării
și închirierii de echipamente de cofrare pentru beton.

REFERINŢĂ ÎN CONSTRUCŢII
Unul dintre elementele cheie ale
dezvoltării companiei este exportul
de noi sisteme pentru construcţii,
care şi-au demonstrat eficienţa
în Spania de-a lungul a peste 40
de ani. Mecanoconcept este un
sistem mecanizat de cofrare pentru
planşee care permite economisirea
timpului aferent montării cofrajului.
Alsina exportă cu succes acest
sistem de lucru pe toate pieţele.

CONSTRUCŢII CIVILE
PENTRU TRANSPORTURI
Alsina participă activ pe şantierele
de construcţii civile destinate
transporturilor. Construcţii de şosele,
poduri, căi de acces pe sub poduri
şi pe poduri, tuneluri de mină, etc.
De asemenea participă la construcţii
industriale (uzine de prelucrare a
energiei, uzine de transformare,
etc.), În domeniul construcţiilor civile
marine (construcţii de porturi, diguri,
baraje, etc.).

PROIECTE DE
HIDROCONSTRUCŢII
Alsina este compania de referinţă
pentru furnizarea cofrajelor
destinate executării lucrărilor de
hidroconstrucţii. Astfel, peste 500
de proiecte executate în ultimii
ani girează capacitatea noastră
de a realiza acest tip de proiecte:
instalaţii de desalinizare, epurare,
rezervoare, etc. În plus, oferim
servicii de inginerie şi calcul
destinate optimizării gamei noastre
de sisteme de cofrare.

ALUMECANO
Sistem de cofrare recuperabil pentru planșee reticulare cu casetă pierdută, planșee
unidirecționale și dale masive. Sistemul Alumecano utilizează doar trei elemente de
bază (Suport pentru bara de sprijin, Bară de sprijin și Basculant) incluzând ca noutate
revoluționarul Basculant din duraluminiu (aluminiu structural) care îi conferă suplețe și
rezistență în sprijinirea suprafeței cofrante. Îmbinarea dintre Suporturile pentru barele
de sprijin și Barele de sprijin este semirigidă, ceea ce înlesnește decofrarea.

•
•
•

•
•
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Bară de sprijinire de 4 m cu basculanții aferenți care au o greutate de 25 kg,
(Aproximativ 50% mai puțin decât alte sisteme similare de pe piață).
Basculant realizat dintr-un aliaj de aluminiu structural care conferă rezistență și
suplețe în timpul manipulării de pe șantier.
Elemente structurale concepute pentru utilizarea zilnică pe șantier, fiind realizate
din oțel de înaltă rezistență și vopsite cu vopsea poliesterică, care le protejează
împotriva intemperiilor.
Elementele închise la capete pentru a fi protejate de deșeurile de beton.
Profilul în „T” al barei de sprijinire facilitează decofrarea panoului. Datorită acestui
sistem, laptele de ciment nu cade pe bara de sprijinire și nu o murdărește.

SISTEME ALSINA
www.alsina.com

Sistem simplu, ușor si versatil pentru aspect
finisat cu suprafață fenolică.

Grinda de susţinere de 4 m cu
basculanţii aferenţi au o greutate de 25
kg, (Aproximativ 50% mai puţin decât
alte sisteme similare de pe piaţă).

Basculantul este realizat dintr-un aliaj
de aluminiu structural care îi conferă
rezistenţă şi supleţe în timpul manipulării
dure de pe şantier.

Basculant cu lemn mai sigur:
Basculantul cu lemn sprijină Panoul de
4 cm.În plus, include o şipcă din lemn
presat în care se pot bate uşor cuie cu
ajutorul cărora se împiedică mişcarea
panoului.

Sistemul permite recuperarea unei mari
părţi din echipamentul Alumecano,
100% din Panouri şi 50% din Popi la trei
zile după turnarea betonului. Nu este
necesară remontarea popilor.
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MECANOFLEX
Sistem recuperabil de înaltă flexibilitate pentru adaptarea la orice tip de perimetru.
Sistemul Mecanoflex utilizează doar două elemente de bază (suportul pentru bara
de sprijinire cu U-uri multiple și bara de sprijinire). Cu aceste două elemente și o
metodă de lucru utilizată de clienții Alsina de mai bine de 30 de ani, Mecanoflex
reprezintă soluția ideală pentru realizarea în modul cel mai rentabil a planșeelor de
beton pentru orice tip de perimetru.
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Sistem flexibil pentru a
executa orice planșeu din
beton în maximă siguranță.
UȘOR ȘI REZISTENT
Barele de sprijinire și suporturile pentru barele
de sprijinire din oțel au o greutate mult mai mică
decât cele din lemn. Producția lor industrializată și
automatizată garantează funcționalitatea acestora.
SISTEM FLEXIBIL
Suporturile pentru barele de sprijinire cu U-uri multiple
și barele de sprijinire au fost concepute pentru a putea
fi suprapuse din ambele sensuri. Acest lucru le permite
să se adapteze oricărui tip de perimetre, oricât ar fi de
neregulate acestea.
SIGUR
Barele de sprijinire sunt montate în suporturi prin
multiple U-uri. Ambele elemente sunt asamblate și
asigurate în timpul montării pentru a asigura procesul
de cofrare rezultând un montaj mai sigur.
GRINDĂ SUSPENDATĂ
Se configurează o bază largă pentru grindă pe care
se sprijină două panouri laterale, alcătuite din plăci
fenolice tăiate la dimensiune și fixate cu contravântuiri
de sprijinire. Utilizarea acesteia mărește considerabil
productivitatea muncii și permite economisirea forței
de muncă și a materialului, deoarece același sistem
soluționează întreaga structură.

•
•

•
•
•

•

•

Sistem de ranforsare: când sunt poziționate în
orificiile lor, barele de sprijinire nu se pot răsturna.
Sistem de îmbinare semi-rigid care ușurează
montajul și garantează o stabilitate mai mare a
ansamblului.
Permite înfigerea tablierului /fenolicului în bara de
sprijinire datorită lemnului introdus în interior.
Flexibil și versatil: se adaptează la diversele
geometrii ale planșeului.
Facilitează punctul de întâlnire cu ziduri și grinzi
și se pot suprapune atât barele de sprijinire cât și
suportul barelor de sprijinire.
În același sistem se rezolvă toată structura,
mărind astfel productivitatea. Acest factor se
traduce printr-o economisire importantă atât în
ceea ce privește materialele cât și mâna de lucru.
Elemente structurale, fabricate din oțel de înaltă
rezistență.
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MASA MULTIFORM
Masă pre-asamblată pentru o viteză
și o producție mai mare.
Sistemul de mese Multiform este indicat pentru realizarea proiectelor cu plăci de
dimensiuni mari și cu o suprafață în care distribuția pilelor corespunde unei geometrii
obișnuite. Poate fi sprijinit cu ajutorul sistemelor de popi și/sau eșafodaje de la
Alsina. Căruciorul este elementul esențial pentru mișcarea pe orizontală a meselor
în șantier, în timp ce cârligul macaralei este esențial pentru mișcarea pe verticală a
meselor.

Capul abatibil permite evitarea cu
uşurinţă a obstacolelor (balustrade, etc)
în momentul retragerii mesei pentru
următoarele utilizări. În plus, permite
aşezarea uşoară a popului.
8

Cârligul înglobează un mecanism de
deplasare a centrului de greutaţie în
funcţie de greutatea încărcăturii.
Poate fi folosit cu toate modulaţiile de
mese.

Este un căruţ cu dispozitiv hidraulic
de ridicare şi coborâre. Dispune de
posibilitatea extensiei pentru o înălţime
dorită. Între 2,50 şi 5,10 m.
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POPUL ALISAN
Pop ușor ideal pentru planșee ușoare.
Alsina dispune de o gamă de Popi Telescopici cu dimensiuni cuprinse între 1,5 şi
6 metri, care se adaptează la toate sistemele de cofrare. Popii Alisan sunt fabricaţi
din tuburi de oţel de calitate superioară S275JR (ST-44). Plăcile bază, filetul şi ştiftul
de siguranţă sunt tot din oţel, iar ţeava exterioară şi cea culisantă sunt acoperite cu
vopsea poliester.

•
•
•

Fabricat din tub din oțel de înaltă calitate S275JR.
Bazele, filetul și bolțurile sunt de asemenea din oțel.
Stâlpul și popii sunt vopsiți cu vopsea poliester pentru
a-i proteja împotriva intemperiilor și pentru a extinde
utilizarea acestora în lucrare.

Popul

Înălțime (m)
maxim / minim

Greutate
(Kg)

capacitate
susținere (kN)

6m

6,0 / 3,6

31

10,1 / 33, 2

5m

5,20 / 3,55

18,58

9,3 / 23,5

4m

4,0 / 2,45

11,25

6,0 / 16,4

3m

3,10 / 1,80

10

11,1 / 19,9

1,5 m

1,50 / 1,0

5,48

9,6 / 11
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CINTRUL
CL
Structură multidirecțională de sprijin
pentru cofrat dale. Suplețea și ușurința
cu care se montează componentele,
împreună cu capacitatea de susținere
a sarcinii de până la 40 kN per element
de sprijin, fac din sistem un element
foarte util în sprijinirea cofrajelor pentru
dale, atât prin turnuri independente, cât
și prin eșafodaje compacte, în funcție
de cerințele lucrării.
Sistem bazat pe un eșafodaj cu
legături multidirecționale bine-cunoscut
de un mare număr de specialiști în
domeniu.

CINTRUL
AR
Eșafodajul AR este o structură de
susținere pentru cofrare de dale.
Caracteristica sa cea mai importantă
este capacitatea portantă ridicată:
80 kN per sprijin. Se bazează pe
un sistem de eșafodaj cu legături
multidirecționale.
Cu montare ușoară și perfect cunoscut
de numeroși specialiști, permite
sprijinirea atât prin intermediul turnurilor
independente, cât și al eșafodajelor
compacte, în funcție de cerințele
lucrării.

10
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SCARĂ
DE ACCESS
Element auxiliar care facilitează accesul
și deplasarea operatorilor pe șantier în
condiții de siguranță. Scara de acces
Alsina cu dimensiunile 1,57 x 2,57 m
la bază, dispune de module multiple
ce permit atingerea unor paliere de
înălțime pare sau impare, fiind atașată
de elementul structural.

SCHELEI
DE ARMARE
Schela de Armare este o structură
de lucru stabilă, pentru realizarea
operațiunilor de armare a pereților în
condiții de siguranță deplină.

SCHELĂ
DE BETONARE
Realizat cu elemente și tehnici de
conectare multidirecțională, este un
accesoriu care permite realizarea
lucrărilor la înălțime în condiții de
siguranță. Se utilizează mai ales în
cadrul lucrărilor de punere în operă și
vibrare a betonului stâlpilor și pereților.
Turnul Alsina este independent din
punct de vedere al stabilității și cuprinde
elemente care îi sporesc siguranța
precum plinta, balustrada și balustrada
intermediară, conform normelor de
siguranță în vigoare.

11

ALISPILAR
Sunt sisteme de cofrare pentru stâlpi, care îmbunătăţesc
considerabil modul de lucru pentru executarea stâlpilor standard
în construcţii. Designul sistemelor se bazează pe panouri care
înglobează toate elementele (bulon, pană şi reducere) integrate în
acelaşi panou, pentru o montare mai rapidă.
Pentru o mai bună finisare a betonului, se utilizează laminatul fenolic
ca suprafaţă de cofrare.Acesta permite de asemenea aşezarea
uşoară a colţarilor care îmbunătăţesc semnificabil finisarea colţurilor.

Lățime panou
de 50 cm

Lățime panou
de 68 cm

Lățime panou
de 70 cm

Suplimente
panou 10 cm:

3 x 0,50 m
1,40 x 0,50 m
0,80 x 0,50 m

3 x 0,68 m
1,40 x 0,68 m
0,80 x 0,68 m

3 x 0,70 m
1,40 x 0,70 m
0,80 x 0,70 m

3 x 0,10 m
1,40 x 0,10 m
0,80 x 0,10 m

Panoul de 50
cm rezolvă
stâlpi de la 20
la 40 cm utili
(din 5 în 5 cm).

Panoul de 68
cm rezolvă
stâlpi de la 25
la 60 cm utili
(din 5 în 5 cm).

Panoul de 70
cm rezolvă
stâlpi de la 20
la 60 cm utili
(din 5 în 5 cm).

12
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Dispozitivele de asamblare sunt
încorporate chiar în panou, nefiind
necesare piese suplimentare; astfel se
evită pierderea elementelor mici și se
ușurează manipularea și, prin urmare,
utilizarea ulterioară a acestora.

Un sistem de prindere ușor și rapid;
cu o singură lovitură de ciocan se
realizează fixarea penei și a bulonului,
ansamblul de panouri fiind asamblat
perfect.

Suprafața cofrantă fenolică oferă mai
multe avantaje față de suprafețele
metalice; greutate mai mică, calitate mai
bună a betonului, sporirea randamentului
și o rezistență sporită la intemperii (nu se
oxidează și nu se deformează).

Cofrează-ți pilonii repede și ușor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ușor, prin greutatea ușoară a panourilor.
Rapid, prin simplitatea montajului.
Rentabil, prin finisajul pe care îl oferă suprafața fenolică.
Panou fabricat din oțel de înaltă rezistență.
Greutatea panoului Alispilar: 30 kg/m2.
Panou disponibil vopsit sau galvanizat
Presiune maximă: 80 kN/m2.
Suprafața de cofrat fenolică cu o grosime de 12 mm și protecție de 220 gr/m2
oferind un număr optim de repetări.
Elemente de fixare introduse în panou.
Execuția coloanelor de până la 60 x 60 cm fără niciun accesoriu de îmbinare
nici tije filetate, ceea ce crește productivitatea în lucrare și elimină pierderile
accesoriilor.

•
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ALISPLY UNIVERSAL
Sistem de cofrare recuperabil pentru stâlpi cu reducție, proiectat
pentru mânuirea cu macaraua. Sistemul Alisply Universal realizează
stâlpi cu finisaj de beton aparent, fiind proiectat pentru segmente
mari (până la 120 cm). Panoul universal are aceleași caracteristici
ca panoul Alisply, dar cu o modificare importantă: nervurile sale sunt
ranforsate și adaptate pentru a putea executa pilonii de reducere pe
patru laturi.

Lățime panou de
0,65 m:

Lățime panou de
1,05 m:

Lățime panou de
1,35 m:

• 3 m x 0,65 m
• 1 m x 0,65 m

• 3 m x 1,05 m
• 1 m x 1,05 m

• 3 m x 1,35 m
• 1 m x 1,35 m

Lățimea de 0,65
oferă soluție pentru
stâlpii de 20 până la
50 cm utili (variații din
5 în 5 cm).

Lățimea de 1,05
oferă soluție pentru
stâlpii de 20 până
la 90 cm utili (variații
din 5 în 5 cm).

Lățimea de 1,35
oferă soluție pentru
stâlpii de 50 până la
120 cm utili (variații
din 5 în 5 cm).

14
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Sistemul de piloni pentru a
rezista 100 kN/m2.
REZISTENT
Studiul și designul structurii sale metalice fac din
Alisply Universal unul dintre cele mai rezistente panouri
de pe piață, suportând o presiune de până la 100 kN/
m2 cu o greutate de 80 kg pe m2.
ADAPTABIL
Produs cu trei lățimi (0,65, 1,05 și 1,35 m) și două
înălțimi (1 și 3 m), pentru a se putea adapta mai bine la
cerințele fiecărei lucrări. Realizează stâlpi cu dimensiuni
între 20 și 120 cm cu variații din 5 în 5 cm.
COMPATIBIL
Accesoriile din familia Sistemului Alisply Pereți sunt
compatibile cu Sistemul Alisply Universal, ceea ce
rentabilizează foarte mult utilizarea echipamentului pe
șantier. Alisply Universal oferă soluții și pentru capete
de perete, începuturi de boltă și colțuri, fiind ajutorul
perfect pentru acest tip de cofraje.
FINISAJ
Suprafața cofrantă fenolică oferă mai multe avantaje
față de suprafețele metalice; greutate mai mică,
calitate mai bună a betonului, sporirea randamentului
și o rezistență sporită la intemperii (nu se oxidează și
nu se deformează).

•
•
•
•
•
•
•
•

Cadru fabricat din oțel de înaltă rezistență.
Vopsit cu vopsea poliester de culoare roșie.
Greutate: 53 kg/m2.
Presiune maximă: 10.000 kg/m².
Suprafața de cofrat cu placaj fenolic de 1,5 cm.
Finisaj din beton acoperit cu căptușeală din placaj
fenolic.
Îmbinare între panouri la reducere prin Știftul Alisply
Universal și Placa cu Piuliță Palomilla Alisply.
Îmbinare verticală între panouri prin Clama GR-2
auto-aliniabilă, fără a fi nevoie de instrumente.
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PILE METALICE ALISPLY
Panou circular conectabil
cu clamă la panoul drept.
Sistemul Alisply pentru pile metalice permite realizarea de piloni cu
formă rotundă sau oval-alungită, cu extreme în semicerc. În plus,
deoarece extremele sunt realizate din profiluri Alisply, îmbinarea
acestora se realizează cu Scoaba GR-2. Această caracteristică face
ca sistemul să fie absolut compatibil cu familia de produse Alisply și
îi conferă rapiditate și ușurință în montare.

•
•
•

•
•
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Panourile metalice admit o presiune
maximă de 100 kN/m².
Fabricate din tablă metalică cu elemente
de ranforsare
Măsuri disponibile: Diametre de la 20 cm
până la 200 cm, cu interval de 5 cm până
la diametrul 100 cm; și cu interval de 10
cm până la diametrul de 200 cm.
Finisaj beton cu suprafața netedă.
Rapiditate și ușurință în montarea și
scoaterea cofrajelor.
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SPRINGFORM PENTRU STÂLPI
Pilon circular reutilizabil cu manipulare
manuală fără a fi nevoie de macara.
Sistem pentru cofrarea stâlpilor cilindrici alcătuit dintr-o formă unică de fibră de sticlă
cu un singur rost vertical. Închiderea se realizează cu ajutorul penelor și buloanelor,
cu o singură lovitură de ciocan se închide stâlpul. Stâlpii Springform rentabilizează
activitatea pe șantier este un produs ideal pentru realizarea unui număr mare de
stâlpi utilizând aceeași formă.

•
•

•
•
•
•
•

Din poliester și fibră din sticlă, admite o presiune
radială maximă de 11.500 Kg/m2.
Grosimea materialului din fibră de sticlă crește la
mărirea diametrului cofrajului, de la aproximativ 3
mm până la 6 mm. Toate mărimile sunt ranforsate
cu grosime adițională în zona flanșei.
Finisaj din beton cu suprafață netedă.
O singură îmbinare verticală în pilon.
Rapiditate și ușurință în montarea și scoaterea
cofrajelor.
Randament mare în lucrare: 100 utilizări, mult mai
mult decât la sistemele din lemn, carton, oțel, etc.
Cu greutate redusă, nu necesită macara pentru
manipulare.
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ALISPLY MANUAL
Sistemul de cofrare recuperabil pentru pereți de beton este conceput pentru a fi
manipulat fără a fi necesară utilizarea macaralei (greutate de 30 kg/m2). Alisply Manual
este format dintr- un cadru de otel galvanizat., cu margini de 11 cm și o căptușeală de
laminat fenolic de 12 mm grosime. Diversitatea modulelor și a accesoriilor, suprafața de
laminat fenolic, greutatea redusă și sistemul cu scoabă rapidă îi conferă manevrabilitate,
rapiditate la montare și posibilitatea obținerii unui finisaj optim.

•
•
•
•
•
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Greutatea panourilor de 30 Kg/ m2.
Presiunea admisibilă: între 50 kN/ m2 și 80kN/m2 (în funcție de panou). În
conformitate cu norma DIN 18218.
Panouri cu înălțime de 2.70m și 1,50m.
Orificiile pentru tiranții de fixare nu sunt situate în cadru, îmbunătățind astfel
finisajul și permițând realizarea zidurilor în taluz.
Panouri de lungă durată formate din oțel galvanizat de înaltă rezistență.
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Sistem de cofrare ușor și recuperabil
cu perete manual.
MANUAL
Sistemul este cu adevărat ușor,
având doar 30 kg/m2, prin urmare,
utilizarea sa ideală corespunde acelor
lucrări în cadrul cărora nu se dispune
de macara. În ciuda acestui lucru,
gama largă de accesorii ale sistemului
permite montarea unor ecrane de mari
dimensiuni, care pot fi manipulate și
așezate cu ajutorul macaralei.
RAPID
Sistemul și accesoriile acestuia sunt
proiectate pentru o montare rapidă
și ușoară. Cadrul de 11 cm ușurează
asamblarea și alinierea panourilor.
Scoaba Alisply Manual permite
îmbinarea în oricare punct al cadrului și
alinierea concomitentă a panourilor.
SCOABA MANUALĂ
Scoaba Alisply Manual uneşte, aliniază
şi rigidizează panourile într-o singură
operaţie, fără a fi necesare alte unelte.
Nu este necesar ca scoabele să coincidă
cu poziţia marginilor. Dispune de un
dispozitiv de reglare a presiunii.
FINISAJ
Sistemul Alisply Manual este fabricat
cu o structură din oţel zincat, pentru
a-l proteja de coroziune. Suprafaţa
de cofrare este un panou de laminat
fenolic de 12 mm grosime, protejat cu
melamină de 240 g/m2, care oferă un
finisaj de beton aparent.

•
•
•
•
•

Față de contact fenolic de 240gr/mm2, susținută cu placaj de primă calitate, cu
protecția placajelor barelor prin capace din oțel inoxidabil.
Elemente cu scurgere și pentru a facilita curățarea acestora.
Piuliță rapidă pentru montarea tiranților.
Tuburi din PVC cu con pentru a evita pierderile de mortar.
Jgheaburi din PVC pentru soluții de colțar expuse.
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ALISPLY PEREȚI
Sistem de cofrare recuperabil pentru stâlpi de beton, conceput pentru manipulare
cu macaraua. Datorită structurii sale studiate din oțel armat, sunt realizate suprafețe
mari (3 și 6 m2) cu rosturi minime între panouri. Alisply Pereți are nevoie de doar
doi tiranți la înălțimea de 3 m. Acest lucru permite o finisare a peretelui fără semne
excesive.

•
•
•
•
•
•
•
•

20

Presiunea admisibilă: 60 kN/m².
Doar doi tiranți la 3 m înălțime.
Orificiile pentru tiranți nu sunt în cadru, îmbunătățind astfel finisajul și permițând
realizarea zidurilor în taluz.
Protecția forajelor din placaj con manșoane încleiate din P.V.C.
Șasiurile panourilor au un finisaj galvanizat, și accesoriile sunt finisate cu un
zincat electrolitic care le protejează împotriva coroziunii.
Sistem unic de îmbinare între panouri cu prindere manuală. Poziționarea rapidă
și fără a fi nevoie de scule.
Nu necesită bare de aliniere.
Permite combinarea panourilor verticale și orizontale.
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Sistem cu prindere manuală,
fără a fi nevoie de ciocan.

Scoaba Manuală permite îmbinarea
în orice punct al carului, obţinând o
aliniere perfectă a panourilor. Este,
de asemenea, posibilă utilizarea
Scoabei GR-2 Extensibilă, care permite
adăugarea de elemente suplimentare
între panouri de până la 26 cm lățime.

Sistemul Alisply Pereți și accesoriile
acestuia sunt proiectate pentru o
montare rapidă și ușoară. Cadrul de 15
cm ușurează asamblarea și alinierea
panourilor.

Alisply Pereți, cu suprafața de cofrare
din laminat fenolic de 15 mm, asigură o
finisare de beton aparent. De asemenea,
face posibilă definirea texturii betonului
prin plasarea de Tacheți sau alte
elemente ușor de prins pe căptușeală.

Alisply Pereți este alcătuit dintr-un cadru întărit de oţel şi un
înveliş de laminat fenolic cu o grosime de 15 mm.
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ALISPLY CIRCULAR
Sistem de cofrare pentru pereți circulari, de manipulat cu macaraua, format dintr-un
cadru de oțel zincat și o suprafață de laminat fenolic. Modulele sunt montate din
fabrică și este necesară doar imprimarea razei pe șantier. Panoul include elementele
necesare și nu este necesară nicio unealtă specială pentru curbarea laminatului
fenolic.

Modulele panoului Alisply Circular sunt
pre-asamblate din depozit, ajung plane
e șantier unde este necesar doar să
le fie dată curbura adecvată pentru
fiecare caz.
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Designul panoului include elementele
necesare și nu sunt necesare unelte
speciale.

Îmbinarea și alinierea panourilor în sens
orizontal și vertical se realizează prin
intermediul Scoabei GR-2 și al Scoabei
Extensibile.
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Cuplaj circular pre-asamblat
conectabil cu clemă la peretele drept.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre metalice și suprafața de cofrare fenolică.
Cofrează până la 250 cm rază interioară minimă cu presiuni de 60 kN/m2.
Fenolic de 1,8 cm.
Modul pre-asamblat și extra plan.
Îmbinare verticală și orizontală prin cleme.
Filete protejate împotriva loviturilor și betonului.
Accesorii și îmbinări compatibile cu Pereții Alisply.
Sistem exclusiv de ranforsare cu bare transversale.
Schimbarea razei fără a fi nevoie de demontarea peretelui.
Șablon pentru capră construcții.
Opțional suplimente de compensare individuale la panou.
Sistem de îmbinare prin prindere rapidă și manuală GR-2.
Permite realizarea pereților pe o parte prin suporturi de cofrare.
Modulele se adaptează la orice rază necesară în lucrare, prin urmare deservesc
diverse tipuri de perete curbat.
Oferă o suprafață finisată datorită placajului fenolic și designului panoului și
elementelor suplimentare.

Datorită adaptabilității sale crescute,
sistemul Alisply Circular se utilizează
pentru orice tip de lucrări, fie de
edificare cât și de lucrări civile.

23

SISTEMUL DE CONTRAPEREȚI
Sistem pentru a ajunge până la 9 m
de perete pe o parte.
Structură de sprijin pentru executarea contrapereților. Sistemul este format din
echere ranforsate care se cuplează la Panoul Alisply cu ajutorul a două grinzi
primare orizontale. Structura componentelor sale garantează o transmitere sigură
a forțelor exercitate de beton, combinând profiluri din oțel asamblate cu cofrajele
pereților și dispozitive de ancorare înclinate pentru poziționarea acestora.

•
•
•
•
•
•
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Montaj simplu. Mutare și transport cu ușurință.
Permite transportul cu macaraua, fie în ansamblu compact sau
în întregime, în funcție de greutate.
Adaptabilitate mare la caracteristicile diverselor tipologii ale
lucrării.
Proiectarea suporturilor permite montarea cu perete fără a fi
nevoie de elemente adiționale.
Soluționează toate înălțimile extinzând modularea elementelor.
Versatilitate mare la acele lucrări unde există pereți cu înălțime
variabilă.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

3-5 METRI
Raport bun greutate/prestație.
Grindă de rigidizare a îmbinării
dintre echere ușor de montat.
Înălțime maximă de 3,30 m și 4,30/
5,30 m cu supliment.
Se poate muta împreună cu
cofrajul pentru pereți.
Picior posterior reglabil.
Compatibil cu Consola de lucru
Alisply.

6-8 METRI
Presiune admisibilă până la
60 kN/m² (până la 7 m înălţime).
Îmbinare uşoară a colţarilor.
Şurub posterior reglabil.
Sprijin frontal reglabil: permite
ajustarea cofrajului la sol,
împiedicând pierderile de emulsie
de beton.
Dispune de mai multe puncte de
ridicare pentru macara, în funcţie
de diferitele repartizări ale greutăţii.
Configuraţie optimă pentru a fi
manevrat cu motostivuitorul.

9 METRI
Presiune variabilă admisă de
până la 60 kN/m2 în funcție de
contrafort și înălțime.
Asamblare simplă a echerelor.
Picior posterior reglabil.
Rezemătoare față reglabilă: permite
reglarea cofrajului la sol, evitând
scăpările de lapte de ciment.
Dispune de diferite puncte de
ridicare pentru macara, în funcție
de greutatea diferitelor sarcini.
Proiectare optimă pentru stivuire
pe șantier.
Compatibil cu Consola de lucru.
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SISTEMUL
CĂȚĂRĂTOR
C240
Element proiectat pentru cățărare pe
cofraj la betonări până la înălțimi de
6 m în condiții de securitate deplină
pentru operator. Poziționarea acesteia
se poate realiza cu două sisteme de
ancorare: utilizând Bare M-24 sau
Conuri metalice cu tiranți pierduți în
beton. Este compatibil cu sistemele
de cofrare pentru pereți Alisply Pereți,
Alisply Circular și Multiform Vertical.

SISTEMUL
CĂȚĂRĂTOR
C160
Element proiectat pentru cățărare pe
cofraj la betonări până la înălțimi de
4 m în condiții de securitate deplină
pentru operator. Montarea Consolei și
a Platformei sale de siguranță se poate
realiza la sol, după montarea pe perete/
pilă sau montând consolele în inelele
de ancorare și apoi platforma. Sunt
compatibile cu sistemele de cofrare
Alisply Pereți, Alisply Circular, Vistaform
Pereți și Multiform Vertical.

SISTEMUL
CĂȚĂRĂTOR
T1C
Sistem pentru realizarea în condiții de
siguranță a pereților verticali și înclinați
cu o față la înălțime Sistemul Cățărător
T1C produs de Alsina oferă soluții
pentru baraje, pile și proiecte complexe
care necesită cofrarea unei suprafețe cu
o singură față. Versatilitatea sistemului
permite utilizarea soluțiilor standard și
găsirea de soluții speciale.
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MULTIFORM
Sistem versatil care se montează ușor.
Sistem de cofrare care permite să se realizeze: Tabliere de pod, Dale de grosimi
mari și Buiandrugi sau Lintouri, Viaducte, Pasaje inferioare și superioare. Sistem
modular alcătuit din elemente care se asamblează ușor și care permit adaptarea la
diferite geometrii, datorită capacității de configurare flexibilă, ghidată după studiul
tehnic corespunzător. Dacă un tablier necesită supraînălțări, modificări de nivel sau
dacă formează o curbă, aceste cerințe se pot traduce extrem de ușor în dispunerea
Sistemului Multiform.

Sistemul Multiform a fost conceput
pentru a se adapta ușor la geometrii
complexe în construirea de viaducte,
pasaje inferioare sau superioare,
menținându-și caracterul de cofraj
recuperabil.

27

Structura pe care o formează grinzile
primare metalice și grinzile secundare
de lemn permite configurarea ecranului
în funcție de sarcina pe care o va
suporta, optimizând astfel elementele și
costurile cofrării.

Una dintre premisele proiectării
Sistemului Multiform a fost obținerea unei
rigidități ridicate odată asamblat. Acest
lucru ușurează enorm de mult decofrarea
și transferul ulterior pentru o nouă
montare, ceea ce se traduce printr-o
productivitate înaltă pe șantier.
27

ALSIPERCHA
Sistem anti-cădere
www.alsipercha.com
Sistem individual de protecție care oferă un punct de ancorare
deasupra lucrătorului. Permite realizarea în deplină siguranță a
operațiunilor de amplasare a panourilor, balustradelor de siguranță,
plaselor de tip furcă, tăbliilor de cofrare și în general în toate situațiile
legate de montarea cofrajului în care există riscul de cădere de la
înălțime.
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PREVENTIV
Alsipercha este un sistem care previne accidentele:
posibilitatea căderii este minimă datorită blocării
sistemului retractabil, care acționează în cazul oricărei
accelerații. Astfel, se obține minimizarea semnificativă
a riscului muncitorului de a suferi leziuni.
MONTARE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ
Utilizarea și montarea sistemului Alsipercha este
ușoară și intuitivă. Alsina dispune de un material video
explicativ referitor la sistem, acesta fiind furnizat pe
șantier însoțit de un manual de montare detaliat, care
va facilita familiarizarea lucrătorilor cu acest sistem de
siguranță inovator.
PERIMETRE ȘI NIVELURI ÎNALTE
Este eficient în special în situații cu risc mai mare:
perimetre și niveluri înalte. Este aproape unica soluție
preventivă și eficientă, oferită în prezent pentru aceste
situații pe șantier. Ideal pentru operații de margine,
cum ar fi amplasarea balustradelor, amplasarea
tăbliilor, amplasarea plăcilor de margine.

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Conferă un factor de cădere „0".
Structura metalică permite rotirea la 360º, oferind
libertate totală de lucru.
Se introduce într-un tub conic montat în prealabil în
elementul structural din beton (coloană/perete).
Dispozitiv incorporat ENERGY-ABSORBER, care
reduce forțele transmise către stâlp/perete în cazul
activării produsului ca urmare a unei căderi.
Permite utilizatorului să lucreze asigurat acoperind
o suprafață de aproximativ
125 m2 (o rază de lucru maximă de 6,5 m).
Utilizare cu dispozitivul retractabil care se
blochează atunci când detectează
o cădere.
Structură metalică cu o greutate de 80 kg,
produsă din oțel de calitate superioară (limita de
elasticitate 42 - 46 kg/mm2; limita de rupere 61 76 kg/mm2).
Conceput pentru a fi manipulat și instalat cu
ajutorul macaralei.
Dispune de accesorii care permit adaptarea la
orice situație în șantier, asigurând permanent
securitatea operatorului.
Sistem conceput pentru stâlpi dispuși la distanțe
de până la 8,5 m.
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PROYECTOS RELEVANTES

Vox Technology Park
(Timișoara, România)

Uniri Residence
(București, România)

Rezidențial în București
(România)
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Imobil comert Dunarii (Cluj - Napoca, România)

Rezidențial Basecamp (Lodz, Polonia)

Zoo Orientarium (Lodz, Poland)

Spital St Josef (Merano, Italia)

Rutier A32 Villacarrillo (Spania)

Statie Epurate TM Ibiza - San José (Spania)
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