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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

ALUFLEX



Sistem inovator de cofrare a planșeelor cu structură mixtă de grinzi din lemn și aluminiu. Include 
elemente mecanizate pentru a crește productivitatea în acest tip de sisteme. Sistemul Aluflex 
utilizează doar trei elemente de bază (suportul pentru bare de sprijinire din aluminiu cu U-uri multiple, 
grinda din lemn HT-20 și pop). Cu aceste trei elemente și o metodă de lucru studiată și testată de 
clienții Alsina de mai bine de 30 de ani, Aluflex reprezintă soluția ideală pentru realizarea în modul cel 
mai rentabil a planșeelor din beton.

Aluflex

Ușor și Adaptabil Rapid și rezistent Sigur

Bara de sprijinire din Aluminiu de 4 m 
cântărește 15,5 kg. Este elementul care 
trebuie mutat de cele mai multe ori și în 
acest scop trebuie să fie ușor și rezistent 
în același timp. Pentru aceasta trebuie să 
adăugăm mai multe posibilități de sprijinire, 
cum ar fi popi și eșafodaj.

Suportul pentru bara de sprijin din aluminiu 
este proiectat pentru a susține și înlocui 
grinzile din lemn în funcție de sarcina plăcii. 
Această caracteristică permite să nu fie 
necesar să se măsoare distanțele și nici să 
se asigure grinda astfel încât montarea să 
fie mult mai rapidă decât în cazul sistemelor 
tradiționale din lemn.

Suportul pentru bara de sprijin din aluminiu și 
grinda de lemn HT-20, dispun de accesoriul 
Balustradă de securitate, pentru a proteja 
operatorul în timpul montării sistemului. 
De asemenea, sistemul Alsipercha poate fi 
utilizat pentru utiliza instalația în condiții de 
siguranță totală.
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Sisteme Alsina - Mecanoconcept

Suport TC

Elementul de sprijin TC poate permite suprapunerea a doi suporți 
pentru bare de sprijin și poate regla pentru orice geometrie.

Pop A-Lite cu contravântuire

Element conceput pentru a asigura suprafața cofrantă. Se fabrică în 
lungimi de 2,70- 3,50- 4,80- 6,00 metri, în acest mod elementul fiind 
apt pentru a se adapta oricărei înălțimi.

Cadre Dimensiuni (cm):

A-LITE 157 157

A-LITE 175 175

A-LITE 250 250

A-LITE 257 257

A-LITE 300 300

Suport pentru bara de sprijinire din aluminiu

Element fabricat din aluminiu, proiectat pentru a susține și reașeza 
grinzile din lemn HT-20. Se fabrică în lungimi de 2, 3,6 și 4,9 metri, în 
acest mod elementul fiind apt pentru a se adapta oricărui perimetru.

Componente

1.  Suport pentru bara de 
sprijinire din aluminiu

2. Grindă lemn HT-20
3. Popul A-Lite
4. Cadru tirant
5. Suport TC




