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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

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.

Scoabă manuală

Îmbinarea și alinierea panourilor în sens 
orizontal și vertical se realizează prin 
intermediul Scoabei GR-2 și al Scoabei 
Extensibile; Utilizarea aceluiași tip de 
scoabă ca și pentru Sistemul Alisply Pereți, 
și aceleași caracteristici ale cadrului permit 
îmbinarea rapidă și simplă cu panourile 
Alisply Pereți.

Rapid

Sistemul Alisply Circular și accesoriile 
acestuia sunt proiectate pentru o montare 
rapidă și ușoară. Schimbarea razei se 
poate realiza fără a fi necesară demontarea 
ecranului. Opțional, sistemul se poate utiliza 
cu suplimente de compensație metalice care 
se prind de panou cu șurub și piuliță. 

Rentabil

Sistemul Alisply Circular este conceput 
astfel încât panoul este premontat și are o 
grosime de 15 cm, ceea ce ușurează foarte 
mult manipularea și diminuează costul 
transportului. Din stadiul de proiectare s-au 
protejat tensorii de rază pentru a se evita 
deteriorarea acestora din cauza loviturilor și 
a resturilor de beton.

Stație de epurare a apelor reziduale din Stewart Creek, SUA

Alisply Circular
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Componente

1. Panoul premontat
2. Scoabă manuală 
3. Suplimente de rază
4. Dispozitiv de prindere macara
5. Consola de lucru 
cu balustradă laterală
6. Panou Alisply 300 x 20 cm

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.

Designul panoului include elementele 
necesare și nu sunt necesare unelte 
speciale.

Modulele se adaptează la orice curbură 
necesară în lucrare, prin urmare servesc la 
diferite tipuri de pereți curbați.

7. Colțar exterior
8. Contrafișe de 3, 6 și 9 m
9. Colțare articulate 
10. Scoaba extensibilă
11. Tensori de rază



Dimensiuni panouri

Sistemul Alisply Circular dispune de ecrane cu trei 
înălțimi diferite: 60, 120 și 240 cm. Acestea se pot îmbina 
în sens vertical, pentru a obține înălțimi de 60 cm. Fiecare 
panou are două modele: un panou de curbură interior cu 
o desfășurare de 240 cm și unul exterior cu o desfășurare 
de 250 cm.

Panou extra-subțire

Datorită formei sale, cu panoul extra-subțire 
(grosime de doar 15 cm) Sistemul Alisply 
Circular permite o depozitare și un transport 
în condiții optime.

Dispozitiv de prindere macara

Element indispensabil pentru deplasarea 
ecranelor de zid. Se montează ușor, rapid și 
manual și include o siguranță care împiedică 
deschiderea. Din motive de siguranță, este 
necesară utilizarea dispozitivelor de prindere 
pentru macara pentru orice deplasare a 
materialului.

Scoabă manuală

Scoaba GR-2 unește ecranele Sistemului Alisply Circular în sens 
orizontal și vertical. Această operațiune se realizează fără a fi 
necesare unelte. Datorită formei panoului, nu este necesar ca scoaba 
să coincidă cu poziția montanților verticali. Scoaba GR-2 dispune de 
un limitator de presiune pentru adaptarea forței de îmbinare.

DIMENSIUNI ECRANE RAZĂ INTERIOARĂ DIMENSIUNI ECRANE RAZĂ EXTERIOARĂ

240 x 240 cm
240 x 120 cm
240 x 60 cm

250 x 240 cm
250 x 120 cm
250 x 60 cm

DIMENSIUNI SUPLIMENTE RAZĂ INTERIOARĂ DIMENSIUNI SUPLIMENTE RAZĂ EXTERIOARĂ

4 x 240 cm 
2 x 240 cm
4 x 120 cm 
2 x 120 cm
4 x 60 cm
2 x 60 cm

4 x 240 cm
2 x 240 cm
4 x 120 cm
2 x 120 cm
4 x 60 cm
2 x 60 cm

PRESIUNE ADMISIBILĂ: 60 kN/m2 PRESIUNE ADMISIBILĂ: 60 kN/m2

Tampoane din cauciuc pentru protecția panoului
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Scoaba extensibilă

Scoaba Extensibilă GR-2 este proiectată pentru îmbinarea panourilor 
pentru care sunt necesare elemente suplimentare din lemn. Permite 
un adaos de până la 26 cm lățime. Aceasta se poate prinde în orice 
punct al cadrului vertical.

Consola de lucru

Sistemul Alisply Circular dispune de un accesoriu pentru adaptarea 
consolei de lucru. Acesta se montează pe traversele verticale ale 
modulului. Montarea acestuia este rapidă și ușoară, deoarece se 
folosesc știfturi de siguranță și buloane în loc de elemente filetate, 
care se deteriorează.

de la 0 la 26 cm

Finisaj

Sistemul Alisply Circular dispune de o suprafață cofrantă fenolică 
ce oferă un finisaj de beton aparent. În plus, ecranul dispune de un 
sistem de ranforsare a grinzii principale extreme cu dublă funcție: 
îmbunătățește rigiditatea îmbinării dintre panouri și asigură curbura 
corectă în zona de tranziție dintre panouri.

Sistem cățărător Contraperete




