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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

ALUCUBETAS



Sistem de cofrare recuperabil pentru realizarea planșeelor bidirecționale cu casete recuperabile din 
polipropilenă injectată. Sistemul Alucubetas utilizează practic aceleași elemente ca și Sistemul Alumecano 
și se adaptează cu ajutorul unor elemente speciale pentru a se putea executa diferitele nervuri cerute pe 
piață și pentru a îndeplini normele de prevenire a incendiilor.

Cuveta Alisan

Programele de calcul avansat pentru elementele finite și simulările 
pe computer au permis obținerea unei noi structuri a Cuvetei Alisan 
pentru evitarea fisurilor și a deformărilor. Unei rapidități la decofrare 
se adăugă o rezistență și o durabilitate mai mari. 

Continuând în direcția inovației și îmbunătățirii produselor am 
încorporat în cuvete elemente de ranforsare de aluminiu pentru 
nervuri mai drepte, împiedică fisurarea și mențin flexibilitatea pentru 
o decofrare ușoară. Elementele metalice structurale utilizate în 
sistem sunt „lungi” (Bară de sprijinire de 4 m).

Alucubetas

Leroy Merlin în Murcia, Spania

Volume dislocare

Cuveta

Volum (l) 82 99 118 127 137



Sisteme Alsina - Mecanoconcept

Finisaj

Datorită designului și structurii elementelor și ancorării corecte a 
acestora se împiedică scurgerile de beton și finisajul este mai bun.

Panoul Alisan II-T Cubetas, cu cele două versiuni ale sale (standard 
și ranforsată) permite limitarea la maxim a deformării și obținerea unei 
deformări minime în zona capitelurilor și a părților masive.

Adaptabil

Sistemul Alucubetas, permite atât realizarea nervurilor standard de 
pe piață: 12 și 16 cm, cât și a celor speciale de 14, 15, 18 și 20.

Compatibil

Cea mai mare parte a elementelor utilizate de Sistemul Alucubetas 
sunt comune cu cele ale Sistemului Alumecano, ceea ce 
înseamnă prețuri mai mici, optimizarea și rentabilizarea la maxim a 
echipamentelor deținute.

80% din elementele standard ale Sistemului Alucubetas se pot 
recupera în cea de-a treia zi de la betonare pentru a fi utilizate în 
fazele următoare ale lucrării.

Cuvetă metalică unidirecțională




