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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

ALISPILAR



După mulți ani de lucru cu sisteme pentru cofrat stâlpi, Alsina a dezvoltat un produs care îmbunătățește 
considerabil metoda de lucru pentru executarea stâlpilor standard. Alispilar este conceput pentru a fi:

• Ușor, datorită greutății scăzute a panourilor.
• Rapid, datorită simplității montajului.
• Rentabil, datorită finisajului pe care îl oferă suprafața fenolică.

Alispilar

Rentabil Rapid Ușor

Sistem pentru stâlpi integrat. 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.

Economisire substanțială a manoperei 
pentru cofrarea și decofrarea stâlpilor. 
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.

Alispilar versiune din oțel (30 kg/m2). Acest 
lucru face posibil montajul manual, fără 
macara. S-a redus greutatea, fiind cu 50% 
mai mică decât a altor sisteme, menținându-
se însă presiunea admisibilă (80 kN/m2).

Parcare în Peru



Sisteme Alsina - Cofraje pentru Stâlpi

Finisaj aparent

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).

• Panou fabricat din oțel de înaltă rezistență.
• Greutatea panoului Alispilar: 30 kg/m2

• Presiune maximă: 80 kN/m2

• Suprafață cofrantă cu laminat fenolic de 12 mm grosime.
• Elemente de ancorare încorporate în panou.

Caracteristici

Lățime panou de 
50 cm

Lățime panou de 
68 cm:

Lățime panou de 
70 cm:

Suplimente de 
panou de 10 cm:

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

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

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

- 3 m x 0,10 m
- 1,40 m x 0,10 m
- 0,80 m 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).

Dimensiuni




