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CATÁLOGO DE PRODUTO
VISTAFORM



Sistema tradicional de cofragem para lajes à vista composto por vigas de madeira estruturais, 
suportadas por elementos de apoio como a Escora Alisan ou o Sistema de Cimbre multidirecional. 
Ambos os sistemas de apoio são reguláveis em altura. O Sistema Vistaform Lajes permite a distribuição 
das vigas e o apoio de acordo com o peso da laje a executar. Facilita igualmente o alinhamento com 
paredes e vigas de sustentação uma vez que é possível sobrepor as vigas de madeira entre si.

Rápido e versátil

Permite a distribuição das vigas e o apoio de acordo com o peso 
da laje a executar. A utilização da viga de cofragem oferece uma 
grande versatilidade na obra, facilitando o alinhamento com paredes 
e vigas de sustentação, graças à possibilidade de sobrepor as vigas 
de madeira entre si e responder às particularidades estruturais de 
cada projeto.

Acabamento à vista

O sistema Vistaform Lajes pode utilizar diferentes superfícies de 
cofragem, dependendo das exigências do acabamento de betão 
na obra. Para um acabamento arquitetónico é utilizado o Tabuleiro 
Contraplacado Fenólico, uma superfície que proporciona uma 
excelente qualidade, com o mínimo de juntas e grandes superfícies 
sem marcas no betão.
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Sistemas Alsina - Mecanoconcept

Escora

O sistema Vistaform pode ser escorado 
utilizando a família de Escoras da Alsina.

O suporte viga TC sustenta as vigas no seu 
escoramento e obedecendo ao seu próprio 
sentido é possível colocar uma ou duas 
Vigas.

Viga de madeira HT-20

A Viga HT, fabricada em madeira maciça, 
proporciona ainda uma grande resistência 
e longevidade, devido a características 
próprias como:

• Cotas e Formas estáveis.
• Colagem de alta qualidade.
• Peso reduzido (5 Kg/m).

Cimbre 

O sistema Vistaform pode ser escorado 
utilizando a família de Cimbres da Alsina, 
quando a altura da laje seja superior a 6 
metros e/ou a carga a suportar seja muito 
elevada.




