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KATALOG PRODUKTÓW
MULTIFORM



Multiform to system szalowania, który pozwala na wykonanie następujących elementów: Pomosty mostów, 
płyty dużej grubości i nadproża lub rampy ładunkowe, wiadukty, przejścia podziemne i nadziemne. System 
modułowy składający się z elementów łatwo montowanych, które pozwalają na dostosowanie do różnych 
geometrii dzięki zdolności elastycznego konfigurowania dla potrzeb danego studium technicznego. Jeżeli 
pomost wymaga podwyższeń, zmian poziomu lub przebiega po krzywiźnie, można to z wielką łatwością 
przenieść na system Multiform. Wszystkie elementy systemu Multiform Horizontal zostały zaprojektowane 
tak, aby wytrzymać warunki budowy i zapewnić długą żywotność. 

Multiform dla płyt mostowych

Wiadukt w Radomii, Polska

Wiele rozwiązań

System Multiform został pomyślany tak, 
aby łatwo dostosowywać się do złożonych 
geometrii przy budowie wiaduktów, przejść 
podziemnych i nadziemnych, zachowując 
przy tym możliwość odzyskiwania 
szalowania.

Uniwersalność Wysoka wydajność

Struktura utworzona z metalowych belek 
głównych i drewnianych belek pomocniczych 
pozwala dobrać panel odpowiadający 
obciążeniu jakie ma wytrzymywać, w ten 
sposób optymalizując liczbę elementów i 
koszty szalowania.

Jednym z założeń projektowych systemu 
Multiform było zapewnienie jego dużej 
sztywności po zmontowaniu. To znacznie 
ułatwia rozdeskowanie i następnie 
przeniesienie na nowe miejsce ustawienia, 
co przekłada się na wysoką wydajność 
robót.
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Stół Multiform 

System stołów Multiform jest przeznaczony 
do realizacji projektów z płytami o dużych 
wymiarach i powierzchni, na której filary 
rozmieszczone są w sposób regularny. Do 
stemplowania można wykorzystać stemple i 
/ lub krążyny firmy Alsina.

Wózek jest niezbędnym elementem 
do poziomego przemieszczania stołów 
podczas pracy, a hak dźwigu jest wymagany 
do pionowego ruchu stołów.

Multiform Losas

System płyt Multiform Losas jest szczególnie 
odpowiedni do wykonywania płyt o dużych 
krawędziach i na wysokościach wyższych 
niż w przypadku konwencjonalnego stempla. 
Do stemplowania można wykorzystać 
krążyny firmy Alsina. 

Przy obliczaniu systemu można mieć 
wpływ na jego wytrzymałość w zależności 
od rozmieszczenia belek metalowych i 
drewnianych oraz obciążenia krążyny, który 
podpiera płytę.

Multiform Puentes

System Multiform Puentes służy do 
deskowania poziomego i cechuje się 
uniwersalnością, która pozwala stosować go 
w szerokiej gamie kształtów w celu realizacji 
elementów konstrukcyjnych na budowie.

System Multiform składa się z dostępnej 
w różnych rozmiarach głównej podwójnej 
belki metalowej UPN, podczas gdy belki 
drugorzędne są typu HT-20 i można na nich 
mocować pokrycie fenolowe.

Ponieważ jest to materiał wielofunkcyjny 
o nieskończonej wręcz liczbie możliwych 
konfiguracji, dział techniczny firmy Alsina 
chętnie opracuje rozwiązanie, które będzie 
optymalne dla danej inwestycji.



System Multiform dla filarów i kolumn tworzy wysoce uniwersalny system, który można dopasować 
do szerokiej gamy form geometrycznych filarów i kolumn. Konstrukcja utworzona przez główne 
stalowe belki i drugorzędne drewniane belki pozwala na konfigurację ściany względem planowanego 
obciążenia, optymalizując w ten sposób elementy deskowania i koszty.

Droga w Burgos, Hiszpania

System Multiform został zaprojektowany 
w celu łatwego dostosowania do złożonych 
geometrii przy budowie mostów, wiaduktów 
i przejść podziemnych, przy jednoczesnym 
zachowaniu funkcji szalunków wielokrotnego 
użytku.

Konstrukcja utworzona przez główne 
stalowe belki i drugorzędne drewniane belki 
pozwala na konfigurację ściany względem 
planowanego obciążenia, optymalizując 
w ten sposób elementy deskowania i koszty.

Jednym z założeń konstrukcyjnych 
systemu była jego różnorodność kształtów 
zapewniających wysoki poziom sztywności 
po montażu. Takie rozwiązanie znacznie 
poprawia usuwanie szalunków, a następnie 
ich przenoszone na nowe miejsce 
wylewania, co z kolei przekłada się na 
wysoką wydajność pracy.

Multiform dla filarów i kolumn

Modułowy i skuteczny Wydajność Wytrzymały
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System wysoko wydajnych głowic opracowany przez firmę Alsina 
pozwala na wykonanie głowic niezależnie od ich złożoności 
z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa i wydajności.

Zastosowanie SCAP pozwala uniknąć podpierania za pomocą 
krążyn i dlatego jest szczególnie cenione przy filarach osadzanych 
na nierównym terenie. 

Właściwości te również istotnie ułatwiają rozdeskowanie za pomocą 
zdejmowanych klinów oraz przemieszczanie między wielokrotnymi 
powtórzeniami.

Konsola podpierająca o wysokiej nośności do szalunków nadproży, 
głowic i płyt wykonywanych na dużych wysokościach bez konieczności 
użycia krążyn. Zaprojektowana w celu umożliwienia rozładowania 
i wypoziomowania systemu, ułatwia montaż i demontaż szalunku.

Zestaw utworzony przez trzon i prowadnicę odciążającą umożliwia 
wyrównanie systemu szalowania i odciążania, ułatwiając w ten 
sposób montaż i demontaż konstrukcji nośnej.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy działu technicznego firmy Alsina 
system Multiform dostosowuje się do wszystkich typów geometrii 
filarów, trzonów i innych elementów konstrukcyjnych służących 
do wykonania filaru lub kolumny. Jeśli klient powierzy nam swoje 
konstrukcje naszemu zespołowi technicznemu, dostarczymy mu 
badania, które pozwolą rozstrzygnąć konkretny przypadek dzięki 
skutecznemu, opłacalnemu, a przede wszystkim bezpiecznemu 
rozwiązaniu.

System Multiform można łączyć z innymi systemami Alsina, oferując 
najlepsze rozwiązanie w każdym przypadku. Zastosowanie systemów 
deskowań, takich jak krążyny, konsola wsporcza lub jednostronne 
wsporniki ścienne, nie stanowi problemu dla wykonania różnego 
rodzaju filarów i kolumn niezależnie od ich ostatecznego kształtu.



Akwarium Poema del Mar w Las Palmas, Hiszpania

W porównaniu z systemami paneli 
z ramą metalową, Multiform Vertical 
charakteryzuje się tym, że połączenia 
między panelami są prawie niewidoczne, 
gdyż są z płyt pokrytych folią 
fenolową. Dzięki temu można uzyskać 
architektoniczne wykończenie betonu.

Działanie na budowie jest podobna 
do systemu ściennego z panelem, po 
wykonaniu montażu ekranu, jest on łączony 
z ręcznym zaciskiem GR i montuje się tak 
samo szybko i bezpiecznie.

Struktura utworzona z metalowych belek i 
drewnianych belek pozwala skonfigurować 
panel odpowiadający obciążeniu jakie ma 
wytrzymywać, w ten sposób optymalizując 
liczbę elementów i koszty szalowania. 

Skuteczny Montaż na budowie Wykończenie licowe

Powtarzalny system szalowania do ścian o prostych licach i każdego typu geometrii oraz 
z wykończeniem z betonu surowego. Ekran projektowany jest dla konkretnego obciążenia, co pozwala 
na to by był większy niż w przypadku panelu ściennego z ramą metalową.  Optymalne rozmieszczenie 
tworzących strukturę głównych belek metalowych i drewnianych belek drugorzędnych połączonych 
za pomocą najbardziej charakterystycznego elementu systemu: złącze Multiform zapewnia solidne 
połączenie i bardzo łatwy montaż.

Multiform dla ścian prostych
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Deskowanie zapór

Zastosowanie elementów Multiform 
ma kluczowe znaczenia dla wdrożenia 
tego rozwiązania w takich projektach, 
które wymagają specjalnych modułów 
produkowanych na miejscu i które 
często mogą zmieniać swoją geometrię 
w zależności od wykonywanej wysokości.

Różnorodność elementów składających 
się na system Multiform doskonale 
nadaje się do różnych modułów 
wspinających się wymaganych na takich 
budowach.

Ściany wspinające się

System ścienny Multiform Muros jest 
w pełni kompatybilny ze wszystkimi 
systemami konsol wspinających się 
zaprojektowanych przez firmę Alsina. 

Dzięki temu klient może wybrać między 
różnymi rozwiązaniami oferowanymi przez 
firmę Alsina w celu wykonania pionowych 
ścian wspinających się w najbardziej 
opłacalny i bezpieczny sposób.

Pochyłe ściany

System Multiform Muros pozwala na 
wykonywanie pochyłych ścian pionowych, 
ponieważ jest on kompatybilny z konsolą 
wspinającą się po jednej stronie i zapewnia 
stabilność w tego typu konstrukcjach.
 
Konstrukcja modułu ściennego jest 
wykonywana zgodnie z przejściem pręta, 
który jest umieszczany w swobodnym 
układzie i dlatego bez problemu można 
wykonywać ściany nachylone.



Rozwiązania szalunkowe przeznaczone do wykonywania tuneli metodą odkrywkową i wylotów 
w bezpieczny, opłacalny i skuteczny sposób. Do wykonania takich konstrukcji oferujemy połączenie 
systemu Multiform, systemu prostych i zakrzywionych ścian oraz krążyn Alsina do wsparcia 
konstrukcji. Wszystkie te rozwiązania są ze sobą kompatybilne dzięki temu, że zostały zaprojektowane 
w sposób zapewniający najwyższą rentowność na budowie. W większości przypadków Alsina oferuje 
swoje produkty na zasadzie wynajmu, ponieważ zawsze analizuje każdy projekt i oferuje najlepsze 
połączenie swoich systemów do wykonywania złożonych konstrukcji.

Rozwiązania Multiform dla tuneli

Zgodność Ergonomia Oszczędność kosztów

Alsina dostarcza na miejscu różne systemy 
ścienne i wsporcze, które wspomagają 
system Multiform w pełnieniu jego funkcji. 
Wszystkie te rozwiązania są kompatybilne 
i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby 
oferować najwyższą opłacalność na budowie. 

Ich łączne zastosowanie gwarantuje znaczne 
oszczędności siły roboczej i pozwala 
osiągnąć wymagane rezultaty na budowie.

Alsina projektuje swoje systemy w sposób 
ergonomiczny, zmniejszając w ten sposób 
koszty montażu i użytkowania na budowie 
u klienta.

Wszystkie rozwiązania sprzedawane 
przez firmę Alsina zostały zaprojektowane 
w celu racjonalnego ich wykorzystania przez 
operatorów i gwarantują, że korzystanie 
z produktów Alsina nie wiąże się z ryzykiem.

Alsina oferuje swoje produkty na zasadzie 
wynajmu, ponieważ zawsze analizuje każdy 
projekt i oferuje najlepsze połączenie swoich 
systemów do wykonywania złożonych 
konstrukcji. 

Wszystkie rozwiązania zastosowane 
przez firmę Alsina w tego typu pracach są 
kompatybilne, dzięki czemu dział techniczny 
może zagwarantować opłacalność sprzętu.

Tunel w Kielanówce, Polska
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Box Culvert

Wewnętrzny system deskowania 
utworzony przez szalunek w kształcie 
sklepienia ze składanymi skrzydłami 
i ruchomą krążyną. 

Zastosowanie systemu Multiform 
w deskowaniu wewnętrznym pozwala na 
wykonanie dowolnego rodzaju geometrii. 
Unikalny element będący częścią tego 
systemu umożliwia opuszczenie skrzydeł 
w celu ułatwienia zdejmowania szalunków 
i przesunięcia do kolejnego miejsca.

Deskowanie wlotów 

Opcja deskowania utworzonego przez 
połączenie systemów ściennych Alisply 
Muros, Alisply Circular oraz systemu 
Multiform jako pionowego wspornika 
zespołu. 

Alisply Walls i Alisply Circular są ze sobą 
kompatybilne i łatwo łączą się z klamrami 
GR-2, zapewniając sztywność modułu 
deskowania. 

Zakrzywiony system ścienny jest 
dostarczany jako płaski i trzeba nadać 
mu promień na budowie. Konstrukcja 
panelu Alisply Circular zawiera wszystkie 
niezbędne elementy do tego wykonania 
takiego promienia. 

Deskowanie kopułowe

System szalunkowy tworzony przez 
konstrukcję nośną krążyny, belki Multiform, 
które wspierają deskowanie i system 
szalunków Alisply Circular.

Konstrukcja panelu okrągłego Alisply 
Circular zawiera wszystkie niezbędne 
komponenty do zmiany promienia tyle 
razy, ile jest to konieczne.

Połączenie modułów odbywa się za 
pomocą ręcznej klamry GR-2 od strony 
wewnętrznej ściany, co zapewnia 
bezpieczeństwo dla operatorów, ponieważ 
nie ma konieczności przechodzenia przez 
powierzchnię szalunku.



Pobocze w porcie na Teneryfie, Hiszpania

Multiform to bardzo wszechstronny system, dlatego nadaje się do realizacji pojedynczych projektów 
budowlanych. Takich jak tunele wykonywane metodą odkrywkową, wloty i galerie. Główną cechą 
systemu jest, że dzięki wykonanemu badaniu technicznemu jest on w pełni dopasowany do potrzeb 
klientów i zawsze oferuje najlepsze rozwiązanie pod względem kosztów, jakości, czasu produkcji i 
dostawy sprzętu.

Multiform został zaprojektowany w taki 
sposób, by był kompatybilny z pozostałymi 
systemami deskowania i szalowania Alsina, 
co przekłada się na większe korzyści i 
wykładniczo zwiększa możliwość zastosowań 
na budowie, gwarantując dobry rezultat 
w każdej sytuacji. Deskowanie poziome 
z wózkami nie jest tu wyjątkiem – zachowuje 
swoją funkcję jako szalunek wielokrotnego 
użytku i jest opłacalny na budowie.

System został zaprojektowany do prostego 
i szybkiego montażu na budowie. Podczas 
fazy montażu należy postępować zgodnie 
z instrukcjami wskazanymi przez nasz 
personel techniczny. 

Poza tym Alsina zawsze oferuje usługi 
doradcze dla swoich klientów.

Kluczem systemu jest oszczędność 
kosztów dla klienta firmy Alsina. Na rynku 
dostępnych jest wiele rozwiązań, ale Alsina 
zwykle wykorzystuje 90% standardowych 
elementów do wykonywania tego typu robót. 
Ponadto oferuje również projektowanie i 
wytwarzanie specjalnych elementów po 
bardzo konkurencyjnych cenach, oferując 
najlepszą alternatywę.

Zdolność adaptacji Proste rozwiązania Wydajność

Rozwiązania Multiform dla wózka szalunkowego
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Wózek wodny

Rozwiązanie zaprojektowane przez zespół 
techniczny firmy Alsina, które pozwala 
na wykonanie szybkiej i bezpiecznej 
konstrukcji w sposób liniowy. 

Deskowanie jest montowane na miejscu 
i wykonuje się betonowanie ścian. Po 
wyschnięciu betonu stosuje się system 
chowany w celu przeniesienia deskowania 
na nową pozycję.

Ruch wózka jest możliwy dzięki połączonym 
kółkom nad krążyną. W ten sposób blok 
szalowania przesuwa się przez kanał 
w celu wykonania różnego rodzaju ścian.

Rozwiązanie zaprojektowane przez firmę 
Alsina do wykonywania zanurzonych 
sprężyn, ze względu na środowisko 
morskie ruch zespołu na budowie odbywa 
się za pomocą dźwigu samojezdnego.

Zastosowany moduł ma 8 metrów długości 
i 3 metry szerokości, połączony jest 
pionową konstrukcją nośną z systemem 
Multiform, a całość umożliwia wykonanie 
150 metrów liniowych wymaganych na 
budowie. Pozioma konstrukcja systemu 
Multiform gwarantuje ruch zespołu oraz 
wykonanie deskowania i rozdeskowania 
z użyciem górnych lin podnośnikowych.

Rozwiązanie zaprojektowane przez firmę 
Alsina umożliwia prosty ruch modułów 
szalunkowych kopuł, ponieważ zarówno 
szalunek, jak i konstrukcja nośna 
przesuwają się razem.

Po wybetonowaniu kopuły i szczytów 
system umożliwia cofnięcie szalunku 
i wykonanie zadań związanych 
z przemieszczaniem zestawu do 
następnego miejsca deskowania.

Ruch zespołu jest możliwy dzięki 
połączonym kółkom na krążynie. 

Wózek sprężynowy zanurzany

Wózek dla kopuł



Wieża obciążeniowa Multiform

Kościół Santa Anna w Rapallo, Włochy

System Multiform pozwala na wykonanie wież obciążeniowych o wysokiej wytrzymałości. Pozwala na 
wykonanie ogromnej różnorodności kombinacji przy użyciu kilku komponentów, połączenia między nimi 
są proste i bezpieczne w wielu zastosowaniach systemu. W zależności od wykonywanego podparcia 
można bezpiecznie wykorzystać różne konfiguracje niezależnych wież lub wież połączonych ze sobą. 
Uruchomienie wieży można wykonać szybko i bezpiecznie na budowie, a późniejszy odciąg może 
być wykonany za pomocą podnośnika hydraulicznego umieszczonego zarówno u podstawy, jak i u 
góry wieży. Podczas gdy podstawa wieży może być zakotwiczona na podłożu dla uzyskania większej 
nośności. Przez cały czas wykorzystywane są niezbędne elementy bezpieczeństwa dla operatorów, 
takie jak platforma bezpieczeństwa, poręcze i środki pomocnicze dostępu.

Po przeprowadzeniu montażu użycie 
systemu na miejscu jest bardzo wydajne. 
Dzieje się tak dlatego, że wszystkie elementy 
zawierają szybkie i niezawodne systemy 
łączenia, które umożliwiają dostosowanie go 
do dowolnego rodzaju konstrukcji.

System Multiform został zaprojektowany 
w taki sposób, aby oferować pełną gamę 
różnorodnych rozwiązań. W tym przypadku 
oferuje rozwiązania szalunkowe, takie jak 
wieże obciążeniowe i krążniki o dowolnej 
długości z wykorzystaniem standardowych 
komponentów.

Podczas fazy montażu wieży obciążeniowej 
należy przestrzegać wskazówek 
wskazanych w badaniu wykonanym 
wcześniej przez nasz dział techniczny. 
Alsina zawsze oferuje swoim klientom usługi 
doradcze w zakresie montażu złożonych 
konstrukcji.

Wieża obciążeniowa Bezpieczny i wytrzymały Wydajność
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System deskowania o zakrzywionej ścianie, 
utworzony przez mieszaną konstrukcję 
stalowych belek i drewnianych belek.

Zastosowanie pierwotnych belek 
stalowych zaprojektowanych ze 
specjalnym promieniem pozwala na 
wykonanie dowolnego rodzaju promienia 
zgodnie z krzywizną powłoki fenolowej 
stosowanej w projekcie.

Zastosowanie stalowych łączników i belek o 
różnych rozmiarach pozwala skonfigurować 
konstrukcję wsporczą według potrzeb 
każdej budowy.

Kompatybilność z krążyną wspierającą 
gwarantuje prawidłowe wsparcie szalunku, 
sprawiając, że rozwiązanie spełnia 
wymagania projektu.

Prosty system szalunków ściennych o 
odwróconym kształcie stożka, rozwiązanie 
zostało wykonane poprzez połączenie 
konstrukcji stalowych belek z drewnianymi 
belkami.

Zastosowanie belek stalowych pierwotnych 
o swobodnym rozkładzie ułatwia stworzenie 
takiej formy deskowania za jednym razem.

System Multiform pozwala wykonać różne konstrukcje na budowie, czego owocem jest coraz większe 
jego wykorzystanie w różnych projektach. Obliczenia dokonane przez dział techniczny gwarantują, że 
rozwiązania te spełniają wymagania klientów. Multiform stał się najlepszym systemem do wykonywania 
konstrukcji ze względu na jego wszechstronność, obniżony koszt, wykorzystanie dostępnych 
elementów i znaczne oszczędności siły roboczej.

Ściany okrągłe Małe promienie Pochyłe ściany

Data Center w Warszawie, Polska

Rozwiązania specjalne Multiform




