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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.

Alisply Universal

Rezistent Adaptabil Compatibil

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.

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.

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.
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Sisteme Alsina - Cofraje pentru Stâlpi

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).

Proiectat pentru a ajusta cofrajul 
la dimensiuni exacte, în special 
pentru a rezolva îmbinările, 
bazele și suprapunerile 
peretelui.

Capete de perete

Componente

1. Tachet de cofraj, tăierea canturilor stâlpului
2. Dispozitiv de prindere macara cu siguranță, accesoriu pentru ridicat
3. Scoabă GR-2
4. Panou de stâlp, sistem de reducție
5. Cui filetat Alisply Universal, sistem de îmbinare a panourilor
6. Gol pârghie (lemn de netezit)

Dimensiuni

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 (varia-
ții din 5 în 5 cm).




