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KATALOG PRODUKTÓW
ALISPLY ŚCIANY



System powtarzalnego szalowania do ścian betonowych, przeznaczony do obsługiwania za pomocą 
dźwigu. Dzięki specjalnie opracowanej wzmocnionej konstrukcji stalowej osiąga duże powierzchnie 
(3 do 6 m2) przy minimalnych łączeniach między panelami. Alisply Muros wymaga tylko dwóch ściągów 
na 3 m wysokości. Pozwala to na wykończenie ściany bez zostawiania nadmiernych śladów. 

Alisply Ściany

Klamra ręczna GR-2

Łączenie i wyrównywanie paneli wykonuje się 
za pomocą klamry GR-2. Jego konstrukcja 
pozwala łączyć i wyrównywać panele jedną 
ręką i bez potrzeby użycia narzędzi. Można 
także stosować klamrę rozsuwaną GR-2, 
umożliwiającą wstawianie między panele 
uzupełnień do szerokości 26 cm.

Szybki Wykończenie

System Alisply Muros, wraz z towarzyszącym 
mu osprzętem, został zaprojektowany z 
myślą o błyskawicznym i prostym montażu. 
Wspornik ramy o wymiarze 15 cm ułatwia 
montaż i ustawianie paneli.

Alisply Muros, dzięki powierzchni ze sklejki 
fenolowej o grubości 15 mm, pozwala na 
uzyskanie wykończenia z surowego betonu. 
Umożliwia również określenie faktury 
betonu za pomocą umieszczenia listew 
wykończeniowych lub innych elementów 
łatwo przylegających do poszycia.

Projekt hydrauliczny w Azji
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Systemy Alsina - Rozwiązania ścienne Alisply

Komponenty

1. Narożnik wewnętrzny
2. Klamra Alisply GR-2
3. Balustrada boczna
4.  Wspornik podestu 

roboczego Alisply
5. Uniwersalny panel Alisply
6. Narożnik przegubowy
7. Klamra rozsuwana Alisply
8. Zastrzały 3, 6 i 9 m
9. Kątownik zewnętrzny
10. Element usztywniający
11. Panel Alisply
12. Hak dźwigowy
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Klamra ręczna

Za pomocą klamry GR-2 można jednocześnie wyrównać i usztywnić 
panele bez używania narzędzi. Klamry nie muszą być zakładane 
równo z żebrami. Wyposażona w regulator nacisku.

Klamra regulowana

Klamra regulowana jest przeznaczona do układania paneli 
wymagających uzupełnień z drewna i pozwala na stosowanie 
uzupełnień do 26 cm szerokości. Podobnie jak w przypadku klamry 
GR-2 można ją zakładać w dowolnym punkcie ramy.

Hak dźwigowy

Element niezbędny 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.

Panel Alisply

Stworzony z galwanizowanej stalowej ramy i płyty fenolowej, 
pokrytej folią fenolową o grubości 15 mm. Moduły metryczne i 
usytuowanie miejsc na ściągi pozwalają na demontaż panelu, w celu 
wykorzystania go zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.
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Maks. 36 m2 (2000 kg)

min. 60º
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Systemy Alsina - Rozwiązania ścienne Alisply

Szczegół pokazujący rozwiązanie słupów wbudowanych w ścianę za 
pomocą elementów standardowych systemu Alisply Muros. (3)

Za pomocą zewnętrznego kątownika narożnika łączy się panele 
standardowe o odpowiedniej szerokości w zależności od grubości 
ściany. (1)

Szczegół pokazujący rozwiązanie połączeń ścian za pomocą 
elementów standardowych systemu Alisply Muros. (2)

Narożniki ścian Połączenia ścian

Słupy wbudowane w ścianę

Ściany pochyłe

Konstrukcja panelu Alisply pozwala na rozmieszczenie prętów 
Dywidag w taki sposób, aby nie przechodziły przez ramę, co 
umożliwia wykonywanie ścian pochyłych, a także ułatwia zachowanie 
czystości materiału.

Ściany na nierównym terenie

Klamrę można umieszczać w dowolnym punkcie ramy, co zapewnia 
wielorakość zastosowań. Pozwala na wykonywanie ścian na 
nierównym terenie oraz łączenie paneli w pionie i poziomie.

Modułowy

System Alisply Muros obejmuje pełen zakres modułów wymiarowych 
paneli. Ponadto obejmuje szereg przyrządów i dodatków 
umożliwiających wykonanie większości ścian.



Usztywniacz Alisply

Element przeznaczony do usztywniania łączeń paneli Systemu 
Alisply Muros. Wskazany do przemieszczania i operowania dużymi 
panelami, tam gdzie używa się mniej klamer. System jest całkowicie 
bezpieczny i nierozłączalny.  Usztywniacz Alisply stosowany jest 
w obu kierunkach, poziomym i pionowym, przy panelach o szerokości 
co najmniej 60 cm.

Uchwyt zabezpieczający

Element przeznaczony do zapewnienia w razie potrzeby punktu 
przyczepienia operatora do panelu ściennego. Jego umieszczenie 
jest bardzo łatwe i możliwe w wielu położeniach na każdym panelu 
Alisply.

Alisply Universal

System do kolumn z możliwością redukcji przekroju, który stosuje 
się do ścian, aby dostosować szalowanie do konkretnych wymiarów, 
zwłaszcza do wykonywania połączeń ze ścianami. Jego konstrukcja 
składa się z ramy metalowej podobnej do systemu Alisply Muros z 
czterema perforowanymi żebrami z otworami do redukcji przekroju 
położonymi co 5 cm. Pozwala na realizację rozwiązań szalowań 
ścian, takich jak zastawki czołowe, podstawy stropu i zakładki.

Ściana jednostronna

Konstrukcja wspierająca do wykonywania ścian oporowych. System 
składa się ze wzmocnionych kozłów oporowych, które łączy się 
z panelem Alisply za pomocą dwóch poziomych belek głównych. 



Systemy Alsina - Rozwiązania ścienne Alisply

Narożniki przegubowe

Umożliwiają łatwe wykonywanie naroży 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.

Zastrzał

Przyrząd do stabilizowania i pionowania paneli ściennych. 
Zaprojektowany bez gwintu w górnej części w celu zapobieżenia 
nagromadzeniu się betonu, ma łatwo demontowalną podstawę 
i różne możliwości mocowania do podłoża.

Systemy szalunków wspinających

Element przeznaczony do szalowania ściany w taktach na wysokości 
z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa operatora. 




