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KATALOG PRODUKTÓW
ALISPLY RĘCZNY



System powtarzalnego szalowania do ścian betonowych, przeznaczony do obsługiwania bez pomocy 
dźwigu (masa 30 kg/m2).  Alisply Manual jest stworzony z galwanizowanej stalowej ramy i płyty fenolowej 
o krawędzi 11 cm i powierzchni szalunkowej ze sklejki o grubości 12 mm z folią fenolową. Różnorodność 
modułów i akcesoriów, powierzchnia ze sklejki fenolowej, niewielka masa systemu i system szybkiego 
zamykania zapewniają wygodę i szybkość montażu oraz dobre wykończenie.

Alisply Ręczny

Ręczny Szybki Wszechstronny i wytrzymały

System Alisply Manual jest naprawdę lekki, 
waży tylko 30 kg/m2, dlatego doskonale 
nadaje się do robót bez użycia dźwigu. 
Niemniej jednak szeroki wybór akcesoriów 
systemu pozwala też na montaż dużych 
paneli z zastosowaniem dźwigu.

System Alisply Manual, podobnie jak jego 
oprzyrządowanie, jest przeznaczony do 
szybkiego i łatwego montażu. Wspornik 
ramy o wymiarze 11 cm ułatwia montaż i 
ustawianie paneli. Klamra Alisply Manual 
umożliwia łączenie w jakimkolwiek punkcie 
ramy, ponadto wyrównując panele.

Wielka różnorodność modułów i akcesoriów 
pozwala wykonywać ściany każdego 
rodzaju za pomocą paneli o szerokości 
15/20/30/40/.../75 i 90 cm oraz ściany 
wieloboczne. System dopuszcza parcie 
60 kN/m2, spełniając normę DIN 18202, 
z wyjątkiem panelu o szerokości 90 cm 
wytrzymującego parcie 50 kN/m2.

Oczyszczalnia ścieków Bello, Kolumbia
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Systemy Alsina - Rozwiązania ścienne Alisply

1. Kotwienie fundamentów
2. Panel 1,5 x 0,60 m
3. Słupek poręczy
4. Kątownik zewnętrzny
5. Wspornik podestu roboczego
6. Hak dźwigowy
7. Zastrzał 3 m
8. Klamra ręczna
9. Klamra regulowana
10. Narożnik przegubowy
11. Stempel A30
12. Klamra ekonomiczna

Modułowość systemu

System Alisply Manual ma standardową modułowość opartą na 18 
panelach. Cechą tego systemu jest możliwość całkowitej wzajemnej 
kombinacji między panelami w poziomie i pionie, wtedy gdy stykają 
się z prętami przechodzącymi przez ścianę. Ta modułowość 
standardowa obejmuje 2 wysokości i 9 szerokości. W tabeli podane 
są różne wymiary systemu.

Komponenty

PANEL ALISPLY MANUAL WYMIARY SZEROKOŚCI

5* 15** 20 30 40 50 60 75 90

Wysokość 270 cm Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Wysokość 150 cm Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

* Panel Alisply Manual o wymiarze 5 cm jest elementem uzupełniającym stosowanym do dopasowania wymiarów. 
** Panel Alisply Manual o wymiarze 15 cm umożliwia tylko umieszczenie pręta przechodzącego przez jeden jego bok 



Klamra Alisply

Klamra Alisply Manual łączy, ustawia w linii i usztywnia panele 
podczas jednej operacji, bez konieczności użycia narzędzi. Klamry 
nie muszą być zakładane równo z żebrami. Wyposażona w regulator 
nacisku.

Klamra ekonomiczna

Klamra ekonomiczna Alisply Manual została zaprojektowana 
jako tańszy element łączenia paneli, ograniczający koszty. Może 
zostać umieszczona, podobnie jak klamra Alisply Manual i klamra 
rozsuwana, w dowolnym punkcie ramy.

Klamra regulowana

Klamra rozsuwana jest przeznaczona do układania paneli, kiedy 
konieczne jest stosowanie uzupełnień. Pozwala wykorzystać 
uzupełnienia o szerokości do 20 cm. Może zostać umieszczona, 
podobnie jak klamra Alisply Manual, w dowolnym punkcie ramy.

Hak dźwigowy

Element do przemieszczania paneli ściennych. Ręcznie mocowany, 
szybki w montażu i wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed 
przypadkowym otwarciem. Ze względów bezpieczeństwa konieczne 
jest użycie dwóch haków na każde przesunięcie materiału.

min. 60º 



Systemy Alsina - Rozwiązania ścienne Alisply

Widok z góry

Widok od przodu Widok z boku

Narożniki ścian

Różnorodność modułów Alisply Manual pozwala na łatwe realizacje 
najczęstszych typów narożników ścian. Za pomocą zewnętrznego 
kątownika narożnika łączy się panele standardowe o odpowiedniej 
szerokości w zależności od grubości ściany. Ten rodzaj rozwiązania 
oszczędza materiał, gdyż ogranicza liczbę specjalnych części. Różne 
wymiary narożników wewnętrznych stanowią łatwe rozwiązanie do 
wykonywania połączeń ścian prostopadłych.

Zastawki czołowe ścian z 
usztywniaczem i elementem drewnianym

Zastawki czołowe można wykonywać za pomocą różnych systemów 
zgodnie z potrzebami i specyfiką każdej budowy. Zastawka czołowa 
realizowana za pomocą usztywniacza i elementów drewnianych 
umożliwia dostosowanie zamknięcia bocznego ściany o jakichkolwiek 
wymiarach. Wykorzystanie przyrządu do wykonywania zastawek 
czołowych wraz z elementami drewnianymi umożliwia dostosowanie 
do wszelkich geometrii.

Zastawki czołowe ścian z kątownikiem 
zewnętrznym

Zastawki czołowe można wykonywać za pomocą różnych systemów 
zgodnie z potrzebami i specyfiką każdej budowy. Zastawkę czołową 
realizowaną z pomocą kątownika zewnętrznego i panelu Alisply 
Manual wykonuje się, gdy szerokość ściany odpowiada najmniejszym 
wymiarom panelu: 15 cm, 20 cm, 30 cm i dla dostosowania tych 
wymiarów można stosować elementy uzupełniające o wymiarze 5 cm.



Narożnik składany

System Alisply Manual zawiera wyjmowany narożnik o konstrukcji 
ułatwiającej rozdeskowanie naroży. Po zaszalowaniu ściany, za 
pomocą mechanizmu obrotowego zmniejsza się kąt narożnika do 
wartości poniżej 90º (około 85º). W ten sposób można rozdeskować 
narożnik bez pomocy dźwigu, unikając robienia niepotrzebnych 
dźwigni, które uszkadzają produkt.

Zastrzał

System Alisply Manual obejmuje zastrzały 
używane do stabilizacji i pionowania 
ekranów ściennych. Zaprojektowany bez 
gwintów w części górnej, w celu uniknięcia 
gromadzenia się betonu, posiada łącznik 
i płytę podstawy, które łatwo dają się 
demontować.

Wspornik podestu roboczego

Element niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownika 
podczas betonowania ściany. Jego konstrukcja umożliwia, za 
pomocą obrotowej głowicy, umieszczenie go zarówno na panelu 
ustawionym pionowo jak i poziomo.
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Narożniki przegubowe

Przyrząd narożnika przegubowego umożliwia łatwe wykonywanie 
narożników ścian o kątach innych niż kąt prosty. Ułatwiają łączenie 
paneli standardowych o odpowiedniej szerokości w zależności 
od grubości ściany. Ten rodzaj rozwiązania oszczędza materiał, 
gdyż ogranicza liczbę specjalnych części. Przeznaczony jest do 
wykonywania narożników o kątach poniżej 90º.

Panel Alisply Manual jest zaprojektowany 
w taki sposób, by położenie ściągów 
pozwalało na rozebranie panelu w celu 
jego wykorzystania, zarówno w kierunku 
pionowym, jak i poziomym.

Wykończenie

System Alisply Ręczny produkowany jest z stali galwanizowanej  
chronionej przed korozją. Powierzchnię szalunkową stanowi płyta 
ze sklejki o grubości 12 mm z folią fenolową, chroniona melaminą 
o gramaturze 240 gr/m2 dzięki której uzyskuje się wykończenie 
betonem licowym.

Panele

2,70 m
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