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CATÁLOGO DE PRODUTO
ALUFLEX



Sistema inovador de cofragem de lajes com estrutura mista de vigas de madeira e de alumínio. 
Inclui elementos mecânicos para aumentar a produtividade neste tipo de sistemas. O Sistema Aluflex 
utiliza apenas três básicos (Porta-viga de alumínio com encaixes em U, vigas de madeira HT-20 e 
escora). Estes três elementos, em conjunto com um método de trabalho estudado e testado pelos 
clientes da Alsina durante mais de 30 anos, fazem da Aluflex a solução ideal para realizar de forma 
mais rentável lajes de betão.

Aluflex

Leve e versátil Rápido e resistente Seguro

A Viga de Alumínio de 4 m pesa 15,5 Kg. É 
o elemento que deve ser movido mais vezes 
e, portanto, é necessário ser, ao mesmo 
tempo, leve e resistente. Para tal, devemos 
adicionar as múltiplas possibilidades de 
escoramento, como escoras e cimbre.

A Porta-viga de Alumínio está projetada 
para suportar e reprojetar as vigas de 
madeira, de acordo com a carga da laje. 
Esta característica permite no ter que medir 
distâncias ou suportar a viga de madeira, 
de modo a que a montagem é muito mais 
rápida do que com os sistemas tradicionais 
de madeira.

A Porta-viga de Alumínio e a viga de madeira 
HT-20 dispõe do acessório de Corrimão de 
Segurança, para proteger o cofrador durante 
a montagem do sistema. Da mesma forma, 
o sistema Alsipercha pode ser utilizado para 
a colocação dos tabuleiros com segurança.
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Sistemas Alsina - Mecanoconcept

Suporte TC
Este acessório pode sobrepor dois porta-vigas e ajustar-se a todas 
as geometrias.

Escora A-Lite com travamento

Elemento projetado para garantir superfície de cofragem. Está 
disponível nos comprimentos de 2,70 - 3,50 - 4,80 - 6,00 metros, 
permitindo a adaptação do elemento a qualquer altura.

Marcos Medidas (cm)

A-LITE 157 157

A-LITE 175 175

A-LITE 250 250

A-LITE 257 257

A-LITE 300 300

Porta-viga de Alumínio

Elemento fabricado em alumínio, projetado para suportar e reprojetar 
as vigas de madeira HT-20. Está disponível nos comprimentos de 2, 
3,6 e 4,9 metros, permitindo a adaptação do elemento a qualquer 
perímetro.

Componentes

1. Porta-viga de Alumínio
2. Viga de madeira HT-20
3. Escora A-Lite
4. Marco de travamento
5. Suporte TC




