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ALSINA
 Misja Grupy Alsina

"Oferowanie rozwiązań w zakresie konstrukcji betonowych, które 
pomagają naszym klientom poprawić wydajność i bezpieczeństwo 
ich projektów, dzięki dedykowanym, łatwo dostępnym usługom na 
rynku globalnym, a także dzięki innowacyjności i oparciu się na 
kapitale ludzkim jako podstawowym składniku mającym wpływ na 
działalność przedsiębiorstwa".

 Konstrukcje inżynierskie
W Alsinie stawiamy na inwestycje w badania i 
rozwój, aby wnieść dodatkową wartość na ry-
nek. Nasz dział inżynieryjny stworzył do chwili 
obecnej ponad 100 patentów i wzorów użyt-
kowych. Oprócz wniesienia wartości dodat-
kowej w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii, 
udoskonalamy industrializację procesu wyko-
nywania konstrukcji betonowych "in situ". 

Alsina pracuje w oparciu o certyfikację ISO 9001:2008. Działalność firmy obejmuje: sprzedaż, 
wynajem, produkcję i konserwację systemów szalunkowych łącznie z projektowaniem, 
produkcją, montażem i sprzedażą naszych systemów.

Oferujemy naszym klientom na terenie budowy 
usługi doradcze dotyczące bezpiecznego 
użytkowania naszych produktów przy 
każdym projekcie. W celu realizacji tych 
zadań, Dział Techniczny Alsiny opiera swoją 
działalność na wiedzy swoich pracowników 
w połączeniu z zaawansowanymi 
systemami CAD i opracowanym przez siebie 
oprogramowaniem. 



 Wzorcowe realizacje w sek-
torze budownictwa ogólnego

 Budownictwo inżynieryjne Bezpieczeństwo
Alsina aktywnie uczestniczy w projektach 
budowlanych w dziedzinie inżynierii trans-
portu, budowy dróg, mostów, przejść podzie-
mnych i nadziemnych, tuneli w kopalniach 
itd. Również w dziedzinie inżynierii przemy-
słowej (instalacje oczyszczania wody, 
instalacje przetwarzania etc.). W dziedzinie 
inżynierii morskiej (budowa portów, doków, 
zapór itd.), Alsina współpracuje z firmą 
Rúbrica, która jest jej strategicznym partne-
rem.

W Alsinie zawsze zwracaliśmy uwagę na 
czynniki ergonomiczne, aby poprawić pracę 
operatora, zwłaszcza w fazie projektowania 
systemów szalunkowych. Z tej przyczyny 
nadaliśmy priorytet bezpieczeństwu i wydaj-
ności, przedkładając je nad inne obszary 
zainteresowania w instrukcjach użytkowania i 
we wsparciu technicznym, które zapewniamy 
na budowie. 

Jednym z kluczowych elementów ekspans-
ji firmy jest eksport nowych systemów 
budowlanych, które przez ponad 40 lat 
wykazały swoją skuteczność w Hiszpanii. 
Mecanoconcept to zautomatyzowany 
system szalunkowy, który umożliwia zaos-
zczędzenie czasu przy montażu szalunku. 
Alsina z powodzeniem eksportuje ten 
system pracy na wszystkie rynki.

 Kompletna Obsługa Alsina
Alsina podejmuje wszelkie starania, aby dzięki 
możliwości zagwarantowania pełnej obsługi 
klienta, osiągnąć pozycję jednej z najbardziej 
renomowanych firm branży. Ten cel jest 
możliwy do zdobycia dzięki profesjonalizmowi 
zespołu, który tworzy firma, dzięki poziomowi 
rozwiązań i usług oferowanych przez 
Alsinę swoim klientom i dzięki zarządzaniu 
zorientowanemu całkowicie na jakość.

Wizyta u 
klienta

Analiza 
projektu

Montaż

Projektowanie 
specjalnego elementu

Odbiór obiektu 
budowlanego

Prezentacja 
oferty

Obsługa 
logistyczna

Wsparcie 
techniczne przy 
budowie

Raporty 
z monitorowania

Zakończenie 
budowy lub 
projektu

Naprawa i klasyfikacja 
materiału w magazynie

Zwrot materiału
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System zapobiegający upadkom z wysokości Alsina

System ochrony osobistej, który pozwala w pełni 
bezpiecznie wykonywać operacje zakładania: 
deskowania, barierek bezpieczeństwa, siatek bezpie-
czeństwa typu V, przegród szalowania oraz ogólnie, 
we wszystkich sytuacjach związanych z montażem 
szalowania, w których występuje ryzyko upadku z 
wysokości.

- jest łatwy w montażu i stosowaniu, nie wymaga 
instalatorów z zewnątrz.
- system zaprojektowany i certyfikowany zgodnie z 
normą DIN EN 795.

ALSIPERCHA

• Metalowa konstrukcja w kształcie odwróconej litery 
“L”, która umożliwia obrót o 360º, zapewniając 
całkowitą swobodę przy pracy (80 kg).

• Instalacja polega na wsunięciu rury stożkowej, upr-
zednio zamontowanej w betonowym elemencie kon-
strukcyjnym (słup / ściana).

• Umożliwia zabezpieczenie operatora przy pracy na 
powierzchni około 125 m2 (maksymalny promień 
działania: 6,5 m2 ).

• Wbudowany mechanizm SHOCK-ABSORBER 
zmniejsza siły oddziałujące na słup/ścianę w razie 
upadku.

• Metalowa konstrukcja o ciężarze 80 kg, zbudowana 
z wysokiej jakości stali (granica sprężystości 42 - 46 
kg/mm2; granica wytrzymałości na zerwanie 61 - 
76 kg/mm2).

• System zawiera mechanizm wciągany, który ulega 
zablokowaniu przy nagłym przyspieszeniu.

• Zaprojektowany do przesuwania za pomocą żurawia.

• Posiada akcesoria, które umożliwiają dostosowanie 
do każdej sytuacji na budowie, w każdej chwili 
zapewniając bezpieczeństwo operatorowi.

• System przewidziany dla prześwitów między kolum-
nami do 8 m.

Budownictwo

Normy

- Certyfikat CE (DGUV - BG BAU)

- Zgodny z normą DIN EN:795

- Applus

- UPV
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Zalety systemu Alsipercha Budownictwo

Działanie prewencyjne - Współczynnik  
upadku "0"
Zapobiega wypadkom: zawiera mechanizm wcią-
gany, który blokuje się przy nagłym przyśpieszeniu, 
zapobiegając upadkowi i w dużej mierze zmniejs-
zając ryzyko obrażeń.

Prosty i szybki montaż
Stosowanie i montaż systemu Alsipercha jest łatwe i 
intuicyjne. Po wykonaniu kilku operacji można go 
używać na budowie.

Zwiększa wydajność
Sprzyja osiąganiu większej wydajności, ponieważ 
operator pracuje, mając pewność, że w każdym 
momencie jego bezpieczeństwo jest w pełni 
zapewnione.

Obwody i wysokie kondygnacje
Skuteczny zwłaszcza w sytuacjach związanych z 
większym ryzykiem: na obwodach i wysokich kon-
dygnacjach. Idealny do operacji na krawędziach np. 
przy umieszczaniu barierek bezpieczeństwa, prze-
gród szalowania i paneli obwodowych.

Konstrukcje metalowe
Dostosowuje się do konstrukcji metalowych, dzięki uży-
ciu akcesorium w postaci zacisku słupa metalowego.
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System zapobiegający upadkom z wysokości Alsina
ALSIPERCHA

Elementy systemu

1. System Alsipercha
2. Mechanizm wciągany
3. Mechanizm Shock-Absorber
(Pochłaniacz energii)
4. Zabezpieczenie mechanizmu 
wciąganego
5. Rura stożkowa
6. Zawiesie
7. Bosak

1 - Praca z systemem Alsipercha
Po zabezpieczeniu operatora 
za pomocą systemu Alsiper-
cha, można rozpocząć proces 
szalunkowania. System umożli-
wia obrót o 360º, zapewniając 
bezpieczny obszar roboczy o 
promieniu 6,5 m (125 m2).

2 - Moment upadku
W razie upadku, mechanizm 
wciągany blokuje się i uniemożli-
wia spadanie. System "Shock 
absorber" poprzez sprężenie 
zmniejsza siłę uderzenia 
działającą na operatora i kon-
strukcję betonową.

3 - Powrót do poprzedniej 
pozycji po upadku
Za pomocą prostego ruchu, ope-
rator może powrócić do pierwot-
nej pozycji i kontynuować swoją 
pracę.

Budownictwo
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1 - Planowanie
Aby ułatwić pracę z systemem i zoptymalizować 
jego wykorzystanie na budowie, zaleca się, aby 
wcześniej zaplanować lokalizację systemów na 
kondygnacji, która ma być szalowana. Planowany 
obszar powinien uwzględniać maksymalny promień 
działania systemu wynoszący 6,5 m.

2 - Umieszczenie rury stożkowej
Należy umieścić rury do osadzenia systemu pr-
zeciwupadkowego w betonowanych słupach. Po 
zastygnięciu betonu, można zainstalować systemy 
Alsipercha, zaczynając od jednego z brzegów kon-
dygnacji. Akcesorium poziomujące zostanie wykor-
zystane do zapewnienia pionowego ustawienia rury 
do osadzenia systemu przeciwupadkowego.

Instalacja i obsługa systemu

3 - Używanie systemu
Po zabezpieczeniu operatora za pomocą systemu 
Alsipercha, można rozpocząć proces szalunkowa-
nia. System umożliwia obrót o 360º, zapewniając 
bezpieczny obszar roboczy o promieniu 6,5 m 
(125 m2).

4 - Bezpieczna zmiana zaczepu
Za pomocą bosaka należy przysunąć najbliższy 
system Alsipercha, aby dokonać zmiany zaczepu. 
Operator będzie nadal zabezpieczony.

Budownictwo
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Zastosowania systemu Alsipercha na całym świecie

ALSIPERCHA
Ważne projekty Budownictwo

Hiszpania

Włochy Wielka Brytania

Wielka Brytania Portugalia
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Zastosowania systemu Alsipercha na całym świecie

Ważne projekty Budownictwo

Polska

Rumunia

Wielka Brytania Stany Zjednoczone
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Zastosowania systemu Alsipercha na całym świecie

ALSIPERCHA
Ważne projekty Budownictwo

Szwajcaria

Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
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Zastosowania systemu Alsipercha na całym świecie

Ważne projekty Budownictwo

Hiszpania Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Republika Czeska
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Grupa Alsina
Camí de la Font Freda, 1
08110 - Montcada i Reixac
Barcelona (Hiszpania)
Tel. (+34) 935 753 000 - Faks (+34) 935 647 059
Strona internetowa: www.alsina.com / E-mail: alsinainfo@
alsina.com

Alsina: Inżynieria na potrzeby konstrukcji betonowych

Pełna obsługa
techniczna, logistycz-
na i handlowa

Mecano Alsina:
Wydajne i bezpieczne 
rozwiązania do  
szalowania płyt

Krążyny
i elementy podporowe 
- bezpieczne
i wytrzymałe

Rozwiązania do
szalowania słupów
i filarów

Rozwiązania do
szalowania ścian
prostych, zakrzywio-
nych i ręcznie pr-
zenoszonych

Systemy samowznos-
zące, systemy bezpie-
czne i niezawodne

Rozwiązania do 
realizacji projektów 
z zakresu budownict-
wa inżynieryjnego

Sprzęt do tuneli,
portów i systemów
kroczących

Wejścia i systemy
bezpieczeństwa

Pełna gama
akcesoriów do
naszych systemów

www.alsina.com

@Alsinanews

GrupoAlsina

AlsinaFormworkEngineering


