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SOLUŢII PENTRU COFRAJE

SISTEMUL DE CONTRAPEREŢI



Sistemul de Contrapereţi

Montare și deplasarea ușoară Compatibil

Caracteristicile sistemului pentru contrapereți Alsina îi conferă o 
mare adaptabilitate la particularitățile diferitelor tipuri de lucrări. 
Structura echerelor permite montarea pe pereți circulari, fără a fi 
necesare elemente suplimentare. Acestea oferă soluții pentru orice 
înălțime, amplificând adaptabilitatea elementelor în cadrul lucrărilor 
unde există pereți de înălțime variabilă.

Structura echerelor metalice, împreună cu tipul de îmbinare între 
acestea și panoul pentru cofrare prin intermediul unui șurub Dywidag 
și a contravântuirii de rigidizare oferă un sistem cu montare simplă. 
De asemenea, se creează un ansamblu compact care se poate 
deplasa cu ajutorul macaralei câte un element sau în întregime în 
funcție de greutate.

Spitalul de Copii DeVos, SUA

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. Structura componentelor sale 
garantează o transmitere sigură a forțelor exercitate de beton, combinând profiluri din oțel asamblate cu 
cofrajele pereților și dispozitive de ancorare înclinate pentru poziționarea acestora.
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Sisteme Alsina - Soluții Alisply Ziduri

Componente

1. Dispozitiv de prindere macara
2. Grindă principală 2 și 3 m
3. Grindă sist. auxiliar 4 m / 5 m
4. Grindă sist. auxiliar 7 m
5. Sprijin 1 m
6. Echer superior 6 m
7. Echer inferior 6 m
8. Colțar superior 9M
9. Rigidizator M1C-9M
10. Bare de rigidizare
11. Picior reglabil
12. Grindă tirant 6/9 m
13. Rezemătoare 4 m / 5 m
14.  Contravântuire de rigidizare 

colțar M1C-3M
15. Colțar M1C - 3M

• Raport bun greutate/prestație.
• Grindă de rigidizare a îmbinării dintre 

echere ușor de montat.
• Înălțime maximă de 3,30 m și 4,30/ 

5,30 m cu supliment.
• Se poate muta împreună cu cofrajul 

pentru pereți.
• Picior posterior reglabil.
• Compatibil cu Consola de lucru Alisply.

• Presiune admisibilă: 60 kN/m2 
(până la 7 m).

• Grindă de rigidizare pentru îmbinarea 
echerelor ușor de poziționat.

• Proiectare optimă pentru depozitarea 
pe șantier.

• Se poate muta împreună cu cofrajul 
pentru pereți.

• Diferite puncte de ridicare pentru 
deplasarea ansamblului (cu/fără 
panouri).

• Sprijin anterior pentru o mai bună 
poziționare a panoului pe sol.

• Picior posterior reglabil.
• Compatibil cu Consola de lucru Alisply.

• Presiune variabilă admisă de până la 
60 kN/m2 în funcție de contrafort și 
înălțime.

• Asamblare simplă a echerelor.
• Picior posterior reglabil.
• Rezemătoare față reglabilă: permite 

reglarea cofrajului la sol, evitând 
scăpările de lapte de ciment.

• Dispune de diferite puncte de 
ridicare pentru macara, în funcție de 
greutatea diferitelor sarcini.

• Proiectare optimă pentru stivuire pe 
șantier.

3-5 metri 6-8 metri 9 metri




