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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

ALISPLY PERETI



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. 

Alisply Pereti

Scoabă Manuală GR-2

Sistemul de îmbinare și aliniere a panourilor 
este realizat cu Scoaba GR-2. Designul său 
permite îmbinarea și alinierea panourilor 
cu o singură mână și fără a fi necesară 
utilizarea uneltelor. Este, de asemenea, 
posibilă utilizarea Scoabei GR-2 Extensibilă, 
care permite adăugarea de elemente 
suplimentare între panouri de până la 26 cm 
lățime.

Rapid Finisaj

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.

Proiect de hidrocentrală în Asia
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Sisteme Alsina - Soluții Alisply Ziduri

Componente

1. Colțar interior
2. Scoaba Alisply GR-2
3. Parapet lateral
4. Consolă de lucru Alisply
5. Panou Alisply Universal
6. Colțar articulat
7. Scoabă extensibilă Alisply
8. Contrafișe de 3, 6 și 9 m
9. Colțar exterior
10. Rigidizator
11. Panou Alisply
12.  Dispozitiv de prindere 
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Scoabă Manuală

Scoaba GR-2 îmbină, aliniază și consolidează panourile într-o 
singură operațiune fără a necesita unelte. Nu este necesar ca 
scoabele să coincidă cu poziția traverselor. Dispune de un limitator 
de presiune.

Scoaba extensibilă

Scoaba Extensibilă este proiectată pentru așezarea panourilor fiind 
necesare piese suplimentare din lemn, și permite un adaos de până 
la 26 cm lățime. Așezarea acesteia, la fel ca Scoaba GR-2, se poate 
fi în orice punct al cadrului.

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.

Panou Alisply

Format dintr- un cadru de otel galvanizat și o suprafață de cofrare de 
laminat fenolic de 15 mm. Adaptarea dimensiunilor și poziția tiranților 
permite rabatarea panoului, pentru a fi utilizat atât în sens vertical, 
cât și în sens orizontal.

2 
m

3 m
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de la 0 la 26 cm

Max. 36 m2 ( 2.000 Kg )

min 60º
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Sisteme Alsina - Soluții Alisply Ziduri

Detaliu al soluției adoptate pentru stâlpi adosați unui perete cu 
elementele standard ale sistemului Alisply. (3)

Prin intermediul colțarului exterior se îmbină două panouri standard 
cu lățimea corespunzătoare, în funcție de grosimea peretelui. (1)

Detaliu al soluției adoptate pentru o întâlniri de pereți cu elementele 
standard ale sistemului Alisply Pereți. (2)

Colțuri de perete Întâlniri de pereți

Stâlpi adosați de perete

Ziduri în taluz

Proiectarea Panoului Alisply permite o distribuire a barelor Dywidag 
astfel încât să nu treacă prin cadru, ceea ce permite executarea de 
ziduri în taluz înlesnind, la rândul său, curățarea materialului.

Pereți pe teren cu diferență de nivel

Scoaba poate fi plasată în orice punct al cadrului, oferind o 
versatilitate deosebită. Permite realizarea de pereți pe terenuri cu 
diferență de nivel și combinarea de panouri pe verticală și orizontală.

Modular

Sistemul Alisply Pereți dispune de posibilități de modulare completă 
cu panouri. În plus, acesta include o serie de accesorii și elemente 
complementare care îi permit să execute și să rezolve majoritatea 
pereților.



Rigidizator Alisply

Element conceput pentru a conferi rigiditate îmbinării panourilor 
Sistemului Alisply Pereți. Indicat pentru deplasarea și manipularea 
de panouri mari, unde se utilizează mai puține scoabe. Sistemul 
devine absolut sigur și nedemontabil.  Rigidizatorul Alisply se poate 
utiliza în ambele sensuri, orizontal și vertical, cu panouri de minim 
60 cm lățime.

Mâner de siguranță

Element conceput pentru a asigura, dacă este necesar, ancorarea 
unui lucrător de panoul pentru perete. Se poate așeza foarte ușor, 
fiind disponibile o mulțime de posibilități de montare pentru fiecare 
panou Alisply.

Alisply Universal

Sistem pentru stâlpi cu reducție care se poate adapta pentru 
reglarea cofrajului la dimensiuni exacte, în special pentru rezolvarea 
îmbinărilor cu pereți. Structura sa este un cadru metalic asemănător 
celui al Sistemului Alisply Pereți, cu patru traverse perforate cu orificii 
de reducție la fiecare 5 cm. Permite realizarea de cofraje pentru 
pereți precum capete de perete, baze și suprapuneri.

Contraperete

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. 



Sisteme Alsina - Soluții Alisply Ziduri

Colțare articulate

Permite soluționarea facilă a colțurilor pereților 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.

Contrafișe

Accesoriu pentru stabilizarea și sprijinirea ecranelor de perete. 
Proiectat fără filet în partea sa superioară pentru a preveni 
acumularea de beton, dispune de o placă bază ușor demontabilă și 
diverse posibilități de fixare la sol.

Sisteme cățărătoare

Element proiectat pentru cățărare pe cofraj pe nivele la înălțime în 
condiții de securitate deplină pentru operator. 




