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KATALOG PRODUKTÓW
WALLITE



Lekkie szalunki do ścian, które zapewniają dużą wszechstronność i dopasowanie do dowolnej 
geometrii. System posiada szybkie połączenie, które zapewnia dużą wydajność montażu. 
Tylko 4 szerokości paneli, jeden narożnik i kilka łatwych w montażu akcesoriów sprawiają, że 
mogą być używane dla każdej geometrii.

Moduły panelowe mogą być transportowane 
i montowane przez jedną osobę ze względu 
na ich zmniejszoną masę i zwrotność, co 
pozwala na ich użycie bez użycia dźwigu 
(30 kg/m2). Wynika to z połączenia metalu 
dla elementów konstrukcji i drewnianej deski 
z pokryciem fenolowym.

Lekki i łatwy w obsłudze

System paneli nie tylko pozwala uzyskać 
wysokiej jakości rezultaty, ale także 
wprowadza znaczne oszczędności 
w porównaniu do innych systemów 
szalunkowych.

Opłacalny

Panele wytrzymują naciski do 40 kN/
m2. Fakt, że jest to system szalunkowy 
produkowany przemysłowo oznacza 
możliwość wytwarzania paneli zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
bezpieczeństwa i jakości.

Wytrzymały

Fabryka motoryzacyjna w Jalisco, Meksyk

Wallite



Systemy Alsina - Rozwiązania ścienne Alisply

Trwały

Jego wykończenie w galwanizowanym elektrolicie i konstrukcja, 
w której panel fenolowy może być używany po obu stronach w celu 
wykorzystania 2 powierzchni użytkowych sklejki nadają produktowi 
możliwość różnorodnych zastosowań na budowie.

Prostota

Łatwość montażu i demontażu sprawia, że jest systemem
o wysokiej wydajności. Elementy łączące WALLITE i zacisk łączący 
Wallite (33950) zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić 
ich mocowanie tylko za pomocą młotka bez konieczności korzystania 
przez operatora ze specjalnych narzędzi.

Ponadto za pomocą jednego narożnika można wykonać narożnik 
wewnętrzny, narożnik zewnętrzny, narożnik przegubowy wewnętrzny 
i zewnętrzny oraz wewnętrzny stały narożnik blokowany zaciskiem 
WALLITE.

Modułowy

Modułowe panele umożliwiają uzyskanie szerokiego zakresu 
możliwości konstrukcyjnych i mogą być dostosowane do dowolnej 
geometrii bez potrzeby używania innych elementów. Ich zastosowanie 
jest brane pod uwagę przy wszelkich pracach, w których chcemy 
uzyskać dobre wykończenie, od małych powierzchni po duże 
powierzchnie. Zapewnia również rozwiązanie do jednostronnych 
ścian, fundamentów, przejść płyt, belek, słupów i każdej konstrukcji 
pionowej.

Montaż sprężyny i listwy 
wykończeniowej

System Wallite można połączyć ze sprężyną 
i listwą wykończeniową systemu Alispilar w 
celu uzyskania niewielkiego fazowania na 
rogach i poprawienia wykończenia.




