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ALUFLEX



Innowacyjny system deskowania płytowego o mieszanej konstrukcji z belek drewnianych 
i aluminiowych. Zawiera mechaniczne elementy w celu zwiększenia wydajności w tego typu 
systemach. System Aluflex wykorzystuje tylko trzy elementy podstawowe (aluminiowa belka wzdłużna 
z ceownikami, drewniana belka HT-20 i stempel). Dzięki tym trzem elementom i przeanalizowanej 
i wypróbowanej metodzie pracy wykorzystywanej przez klientów firmy Alsina od ponad 30 lat, Aluflex 
jest idealnym rozwiązaniem do wykonywania w najbardziej opłacalny sposób stropów betonowych.

Aluflex

Lekki i wytrzymały Szybki i wytrzymały Bezpieczny

Aluminiowa belka poprzeczna 4 m waży 15,5 
kg. Jest to element, który należy kilkakrotnie 
przemieszczać, więc musi być lekki i 
wytrzymały. Do tego należy wspomnieć o 
wielu możliwościach wsparcia, takich jak 
stemple i krążyny.

Aluminiowa belka wzdłużna została 
zaprojektowana do wspierania i 
rozmieszczania drewnianych belek w 
zależności od obciążenia płyty. Funkcja 
ta pozwala uniknąć konieczności 
mierzenia odległości lub zabezpieczenia 
belki drewnianej, dzięki czemu montaż 
jest znacznie szybszy niż w przypadku 
tradycyjnych systemów drewnianych.

Aluminiowa belka wzdłużna i drewniana 
belka HT-20 są wyposażone w barierkę 
bezpieczeństwa, która chroni operatora 
podczas montażu systemu. Podobnie 
system Alsipercha zapewnia bezpieczny 
montaż.
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Systemy Alsina - Mecanoconcept

Wspornik TC

Za pomocą tego elementu można łączyć na zakład dwie belki 
wzdłużne, dopasowując się do wszystkich geometrii.

Stempel A-Lite z usztywnieniem

Element zaprojektowany w celu zabezpieczenia powierzchni 
deskowania. Produkowany w długościach 2,7, 3,5, 4,8 i 6 m, dzięki 
czemu elementy można dostosować do dowolnej wysokości.

Ramy Wymiary (cm)

A-LITE 157 157

A-LITE 175 175

A-LITE 250 250

A-LITE 257 257

A-LITE 300 300

Belka wzdłużna aluminiowa

Element wykonany z aluminium, przeznaczony do wspierania 
i projektowania belek drewnianych HT-20. Produkowany 
w długościach 2, 3,6 i 4,9 m, dzięki czemu elementy można dostosować 
do dowolnego obwodu.

Komponenty

1. Belka wzdłużna aluminiowa
2. Belka drewniana HT-20
3. Stempel A-Lite
4. Rama usztywniająca
5. Wspornik TC




