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CATALOG DE PRODUSE

SOLUŢII PENTRU COFRAJE

MECANOFLEX



Sistem recuperabil de înaltă flexibilitate pentru adaptarea la orice tip de perimetru. Sistemul Mecanoflex 
utilizează doar două elemente de bază (suportul pentru bara de sprijinire cu U-uri multiple și bara de 
sprijinire). Cu aceste două elemente și o metodă de lucru utilizată de clienții Alsina de mai bine de 30 de 
ani, Mecanoflex reprezintă soluția ideală pentru realizarea în modul cel mai rentabil a planșeelor de beton 
pentru orice tip de perimetru.

Mecanoflex

Ușor și rezistent Flexibil Sigur

Barele de sprijinire și suporturile pentru 
barele de sprijinire din oțel au o greutate mult 
mai mică decât cele din lemn. Producția lor 
industrializată și automatizată garantează 
funcționalitatea acestora.

Suporturile pentru barele de sprijinire cu 
U-uri multiple și barele de sprijinire au fost 
concepute pentru a putea fi suprapuse 
din ambele sensuri. Acest lucru le permite 
să se adapteze oricărui tip de perimetre, 
oricât ar fi de neregulate acestea. Aceste 
se produc cu diferite lungimi, pentru a ușura 
acoperirea între pereți și pentru a permite 
ca suprapunerea să fie minimă în ceea ce 
privește cantitatea de material.

Barele de sprijinire sunt montate în 
suporturi prin multiple U-uri. Ambele 
elemente sunt asamblate și asigurate în 
timpul montării pentru a asigura procesul 
de cofrare rezultând un montaj mai sigur.

Turnul República de Panamá în Surquillo, Peru
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Sisteme Alsina - Mecanoconcept

Este o completare a sistemului Mecanoflex 
pentru șarpante. Se utilizează pentru 
executarea grinzilor suspendate în șantier. 
Se configurează o bază largă pentru 
grindă pe care se sprijină două panouri 
laterale, alcătuite din plăci fenolice tăiate 
la dimensiune și fixate cu contravântuiri 
de sprijinire. Utilizarea acesteia mărește 
considerabil productivitatea muncii și 
permite economisirea forței de muncă și 
a materialului, deoarece același sistem 
soluționează întreaga structură.

Grindă suspendată (cu Mecanoflex și contravântuiri de sprijinire)

Componente

1. Suport pentru bara de sprijinire
2. Bară de sprijinire
3. Pop
4. Suprafață de cofrare
5. Trepied




