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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

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.

Alisply Manual

Manual Rapid Versatil și rezistent

Sistemul Alisply Manual 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.

Sistemul Alisply Manual 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.

Datorită varietății posibilităților de modulare 
și a accesoriilor, se poate executa orice 
tip de perete cu panouri cu lățimi de 
15/20/30/40/.../75 și 90 cm precum și pereți 
poligonali. Sistemul admite o presiune de 
60 kN/m2, conform standardului DIN 18202, 
cu excepția panoului cu lățimea de 90 cm, 
care suportă o presiune de 50 kN/m2.

Stație de epurare a apelor reziduale Bello, Columbia
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Sisteme Alsina - Soluții Alisply Ziduri

1. Ancorarea de cimentare
2. Panou 1,5 x 0,60 m
3. Parapet
4. Colțar exterior
5. Consola de lucru
6. Dispozitiv de prindere macara
7. Contrafișe 3 m
8. Scoabă manuală
9. Scoaba extensibilă
10. Colțar articulat
11. Popul A30
12. Scoaba economică

Adaptarea sistemului

Sistemul Alisply Manual dispune de module standard de 18 panouri. 
Toate panourile pot fi combinate orizontal și vertical, cu condiția să 
coincidă barele care trec prin perete. Setul pentru modulare standard 
este compus din 2 înălțimi și 9 lățimi. În tabel sunt corelate diferitele 
dimensiuni ale sistemului.

Componente

PANOU ALISPLY MANUAL DIMENSIUNI LĂŢIME

5* 15** 20 30 40 50 60 75 90

Înălțime 270 cm Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Înălțime 150 cm Da Da Da Da Da Da Da Da Da 

* Panoul Alisply Manual de 5 cm este un element suplimentar pentru adaptarea dimensiunilor. 
** Panoul Alisply Manual de 15 cm permite așezarea barei care trece prin perete numai pe o parte 



Scoaba Alisply

Scoaba Alisply Manual îmbină, aliniază și rigidizează panourile într-o 
singură operațiune, fără a fi necesare unelte. Nu este necesar ca 
scoabele să coincidă cu poziția traverselor. Dispune de un limitator 
de presiune.

Scoaba economică

Scoaba Economică Alisply Manual este concepută pentru îmbinarea 
panourilor reducând costul. Montarea acesteia, la fel ca în cazul 
scoabei Alisply Manual, se poate efectua în orice punct al șasiului.

Scoaba extensibilă

Scoaba extensibilă este concepută pentru așezarea panourilor care 
au nevoie de elemente suplimentare. Permite un adaos de până la 
20 cm lățime. Montarea acesteia, la fel ca în cazul scoabei Alisply 
Manual, se poate efectua în orice punct al cadrului.

Dispozitiv de prindere macara

Element pentru deplasarea ecranelor de perete. 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.

min 60º 



Sisteme Alsina - Soluții Alisply Ziduri

Vedere de sus

Vedere din față Vedere laterală

Colțuri de perete

Diversitatea modurilor în care se pot monta elementele sistemului 
Alisply Manual permite soluționarea ușoară a problemei colțurilor de 
perete obișnuite. Prin intermediul colțarului exterior se îmbină două 
panouri standard cu lățimea corespunzătoare, în funcție de grosimea 
peretelui. Acest tip de soluție rentabilizează materialul, având 
în vedere că limitează numărul de elemente specifice. Diferitele 
dimensiuni pentru colțurile interioare oferă o soluție ușoară pentru 
întâlnirea pereților perpendiculari.

Capete de perete cu rigidizator și lemn

Închiderile pot fi executate prin mai multe sisteme în funcție de 
necesitățile și particularitățile fiecărei lucrări. Capătul de perete 
rezolvat cu rigidizator și lemn permite reglarea închiderii laterale 
a peretelui pentru orice dimensiune. Utilizarea accesoriului pentru 
capete de perete și a lemnului permit adaptarea la toate geometriile.

Capete de perete cu colțar exterior

Închiderile pot fi executate prin mai multe sisteme în funcție de 
necesitățile și particularitățile fiecărei lucrări. Capătul de perete 
rezolvat cu colțar exterior și panou Alisply Manual se realizează 
atunci când lățimea peretelui coincide cu cele mai mici dimensiuni de 
panou: 15 cm, 20 cm, 30 cm, iar pentru adaptarea acestor dimensiuni 
se pot utiliza suplimentele de 5 cm.



Colțar retractabil

Sistemul Alisply Manual dispune de un colțar retractabil, cu un 
design ce ușurează decofrarea colțurilor. Odată ce zidul este cofrat, 
se forțează printr-un mecanism rotativ un unghi al colțarului sub 90º 
(aproximativ 85º). Astfel, se poate decofra colțarul mai bine, fără 
ajutorul macaralei, evitându-se realizarea de pârghii inutile care 
deteriorează produsul.

Contrafișe

Sistemul Alisply Manual dispune de 
contrafișe utilizate pentru a stabiliza și 
sprijini ecranele de perete. Concepută fără 
filet în partea superioară, pentru a evita 
acumularea de beton; dispune de o piesă 
de cuplare și de o placă la bază, care se 
demontează ușor.

Consola de lucru

Element indispensabil pentru siguranța lucrătorului în momentul 
betonării peretelui. Structura acesteia, cu capăt rotativ, permite 
poziționarea indiferent de așezarea verticală sau orizontală a 
panoului.
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Colțare articulate

Accesoriul Colțar Articulat, permite rezolvarea ușoară a colțurilor de 
perete cu unghiuri obtuze sau ascuțite. Facilitează îmbinarea a două 
panouri standard cu lățimea corespunzătoare, în funcție de grosimea 
peretelui. Acest tip de soluție rentabilizează materialul, având în 
vedere că limitează numărul de elemente specifice. Astfel, se rezolvă 
colțuri cu unghiuri mai mari sau mai mici de 90º.

Panoul Alisply Manual a fost conceput astfel 
încât poziția tiranților permite rabatarea 
panoului, pentru a fi utilizat atât în sens 
vertical, cât și în sens orizontal.

Finisaj

Sistemul Alisply Manual este fabricat dintr-o structura de otel 
galvanizat, pentru protecție împotriva coroziunii. Suprafața de cofrare 
este din panouri cu suprafață fenolică de 12 mm grosime, protejată 
cu melamină de 240 g/m2, care oferă un finisaj de beton aparent.

Panouri

2.70 m

0.
90

 m




