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KATALOG PRODUKTÓW
ALISPLY UNIWERSAL



System powtarzalnego szalowania do kolumn z możliwością redukcji przekroju, przeznaczony do 
obsługiwania za pomocą dźwigu. System Alisply Universal umożliwia wykonanie kolumny o wykończeniu 
w betonie surowym, przeznaczony do wykonywania dużych przekrojów (do 120 cm). Panel uniwersalny 
ma te same cechy, co panel Alisply, ale z jedną ważną zmianą: żebra są wzmocnione i dostosowane do 
wykonywania czterościennych słupów redukcyjnych.

Alisply Uniwersal

Wytrzymały Wszechstronność Kompatybilny

Opracowanie i projekt jego struktury 
metalowej czyni z Alisply Universal jeden 
z najwytrzymalszych paneli na rynku, 
pozwalając na wytrzymanie parcia do 
100 kN/m2 przy masie 80 kg na m2.

Produkowany w trzech szerokościach 
(0,65, 1,05 i 1,35 m) i dwóch wysokościach 
(1 i 3 m), aby lepiej dostosować się do potrzeb 
każdej realizacji. Umożliwia wykonanie 
kolumn od 20 cm do 120 cm, z odchyłkami 
5 na 5 cm.

Oprzyrządowanie rodziny Systemu Alisply 
Muros jest zgodne z Systemem Alisply 
Universal, dlatego sprzęt ten jest znacznie 
bardziej opłacalny. Alisply Universal 
umożliwia też wykonywanie zastawek 
czołowych, podstaw stropów i narożników 
ścian, stanowiąc doskonałe uzupełnienie dla 
szalunków tego rodzaju.

Teatr Flex 14 w Teksasie, Stany Zjednoczone
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Systemy Alsina - Szalunek słupowy

Wykończenie

Nieprzywierająca powierzchnia fenolowa ma wiele zalet w 
porównaniu z powierzchniami metalowymi: mniejsza masa, lepsza 
jakość betonu, zwiększenie wydajności i wyższa odporność na 
surowe warunki pogodowe (nie rdzewieje i nie wgina się).

Zaprojektowane, aby dostosować 
deskowanie do dokładnych 
wymiarów, szczególnie w 
przypadku styków, początków i 
zakładek ściany.

Osłony boczne

Komponenty

1. Listwa wykończeniowa, filar fazowany
2. Hak dźwigowy z blokadą, uchwyt do podnoszenia
3. Klamra GR-2
4. Panel słupkowy, system redukcyjny
5. Kołek uniwersalny Alisply, system łączenia paneli
6. Dźwignia drążona (podpórka)

Wymiary

Szerokość panelu 0,65 m: Szerokość panelu 1,05 m: Szerokość panelu 1,35 m:

- 3 m x 0,65 m
- 1 m x 0,65 m

- 3 m x 1,05 m  
- 1 m x 1,05 m

- 3 m x 1,35 m  
- 1 m x 1,35 m

Panele o szerokości 0,65 
służą do budowy słupów o 
bokach od 20 do 50 cm (w 
postępach co 5 cm).

Panele o szerokości 1,05 
służą do budowy słupów o 
bokach od 20 do 90 cm (w 
postępach co 5 cm).

Panele o szerokości 1,35 
służą do budowy słupów o 
bokach od 50 do 120 cm 
(w postępach co 5 cm).




