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CATÁLOGO DE PRODUTO
MECANOFLEX



Sistema recuperável de grande flexibilidade para se adaptar a qualquer tipo de perímetro. O Sistema 
Mecanoflex utiliza apenas dois elementos básicos (Porta-viga com encaixes em "U" Múltiplos e Viga), 
estes dois elementos, em conjunto com o método de trabalho aplicado pelos clientes Alsina durante mais 
de 30 anos, fazem de Mecanoflex a solução ideal para realizar de forma mais rentável lajes de betão 
com qualquer tipo de perímetro.

Mecanoflex

Leve e resistente Flexível Seguro

As vigas e os porta-vigas de aço apresentam 
um peso muito inferior aos de madeira. A 
sua produção industrializada e mecanizada 
assegura as suas excelentes prestações.

As Porta-vigas com vários encaixes em 
U e as Vigas foram concebidos para 
serem colocados em ambos os sentidos. 
Tal permite a adaptação a todo o tipo de 
perímetros, inclusive os mais irregulares. 
Estes elementos são fabricados com várias 
medidas de comprimento de modo a facilitar 
a cobertura entre paredes e permitir que 
seja utilizado o mínimo de material na 
sobreposição.

As vigas são encaixadas no porta-viga 
com vários encaixes em U. Ambos 
os elementos se mantêm fixos e em 
segurança durante a montagem de forma 
a assegurar o processo de cofragem e 
oferecendo uma montagem mais segura.
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Sistemas Alsina - Mecanoconcept

Trata-se de um complemento do Sistema 
Mecanoflex de lajes. Utiliza-se para a 
colocação de vigas suspensas in-situ. 
Uma ampla base é formada para o feixe 
sobre o qual dois painéis laterais são 
suportados, compostos de placas fenólicas 
cortadas no tamanho e fixadas com vigas 
de travamento. A sua utilização aumenta 
consideravelmente a produtividade na obra 
e permite uma economia de mão-de-obra e 
material, já que o mesmo sistema resolve 
toda a estrutura.

Viga Suspensa (Com Mecanoflex e Travamento de Viga)

Componentes

1. Porta-viga
2. Viga
3. Escora
4. Superfície de cofragem
5. Tripé




