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Informații importante

Trebuie respectate fără excepție toate normele și 
regulamentele de siguranță în vigoare în țările 
unde sunt utilizate produsele noastre. 

Fotografiile din această broșură prezintă șantiere 
în curs de execuție. Din acest motiv, detaliile pri-
vind siguranța și modalitățile de ancorare nu pot 
fi considerate concluzive sau finale. Acestea vor 
fi supuse verificărilor de risc evaluate de către 
constructor. 

Mai mult, schițele trebuie înțelese ca prezentări 
ale sistemului. Pentru o mai bună înțelegere, 
schițele și ilustrațiile detaliate sunt reduse, pre-
zentând doar anumite aspecte. Accesoriile de si-

guranță care nu au fost eventual prezentate în 
aceste descrieri detaliate, trebuie să fie montate. 
Este posibil ca sistemele și produsele prezentate 
să nu fie disponibile în orice țară. 

Se vor avea în vedere întotdeauna instrucțiunile 
privind siguranța și specificațiile privind încărcări-
le admisibile. Independent de acestea, vor fi ne-
cesare calcule statice pentru orice deviere de la 
datele de proiectare standard.

Informațiile prezentate în această broșură pot fi 
supuse modificărilor din punct de vedere tehnic, 
în interesul progresului. Ne rezervăm dreptul la 
erori, greșeli de ortografie și de tipar.
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Avantajele sistemului

GRIDFLEX Cofrajul pentru planșee cu panouri din grinzi 
metalice
Cofrajul flexibil pentru planșee cu panouri din grinzi metalice 
pentru acces sigur

Doar 2 componente ale sistemului
pentru un câmp de planșeu standard

GRIDFLEX panou GFP 

Cap furcă GFH

Cofrare sigură
prin pendulare de jos în sus de pe 
suprafața de montaj

Execuție simplă
datorită unei asamblări sistematice 
prin utilizarea doar a unui panou 
standard și două elemente de 
compensare

Zone de compensare închise 
rapid
prin schimbarea direcției de dis-
punere și utilizarea elementelor 
de compensare pe lățime resp. 
pe lungime

Cofrajul ușor pentru planșee GRIDFLEX 
este utilizat pentru construcția clădirilor 
multi-etajate și rezidențiale. Cu acest 
cofraj se pot executa grosimi de plan-
șee de până la 33 cm. Planșee cu gro-
simea de până la 67 cm pot fi betonate 
cu suplimentarea susținerii pe mijlocul 
panoului. Panourile standard cântăresc 
doar 20 kg și sunt pendulate în sus cu 
ajutorul furcii de pe suprafața de mon-
taj. Apoi este introdus popul de susți-
nere și poziționat pe verticală. Pe pano-
ul din grinzi metalice instalat se poate 
așeza orice tip de foaie cofrantă. Asam-
blarea sistematică recurentă asigură ra-
piditate în operațiunile de cofrare.
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Avantajele sistemului

Premiat de mai multe ori

Montajul

Introducerea panoului 
GRIDFLEX de jos, ...

... ridicarea la poziție 
cu ajutorul furcii, apoi 
introducerea popului 
de susținere și pozițio-
narea pe verticală a 
acestuia.

În final, așezarea oricărui tip 
de foaie cofrantă pe panoul 
cu grinzi metalice  
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Avantajele sistemului

Cofrare sigură
Pendulare de jos în sus a panourilor de pe suprafața de montaj

GRIDFLEX este un cofraj special care îndeplinește cele mai 
ridicate cerințe ale siguranței pe tot parcursul execuției. Mai 
întâi se fixează sistemul cu rigla suport perete atât longitudi-
nal cât și transversal de elementele construcției. Astfel, sis-
temul este susținut fix (în siguranță) pe parcursul asamblării 
sistematice secvențiale.

Cofrare sigură începând cu nivelul inferior.
Panoul cu grinzi metalice este pendulat în sus cu ajutorul fur-
cii de montaj. Apoi, popul de susținere se introduce în panou 
și se poziționează vertical. Asamblarea sistematică recuren-
tă previne operațiunile de cofrare greșite. 

Parapetul de protecție oferă siguranță la marginea con-
strucției.
Parapetul GF 100 se montează simplu pe sol și apoi se pen-
dulează în sus odată cu panoul. Pentru ca montajul panouri-
lor de dedesubt să se facă în siguranță, trebuie montate an-
terior contravântuirile.
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Avantajele sistemului

Acces sigur pe suprafața de montaj.
Distanța mică de doar 13 cm dintre grinzile metalice permite 
accesul sigur pe suprafața cofrată pentru montarea foilor 
cofrante.
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Avantajele sistemului

Execuție simplă
Asamblare sistematică utilizând doar un panou standard și 
două elemente de compensare

Număr redus de componente
Câmpul de planșeu standard se cofrea-
ză cu doar două componente principa-
le: panoul standard și capul furcă 
GRIDFLEX. Astfel, se simplifică opera-
ția de cofrare, proiectarea și întreaga 
 logistică. Asamblarea sistematică 
 recurentă asigură o execuție extrem  
de rapidă, concomitent cu o siguranță 
crescută a operațiunilor de cofrare. 

Asamblare sistematică
Panourile GRIDFLEX sunt introduse de-
desubt și pendulate în sus cu ajutorul 
furcii de montaj. Nu mai este necesară 
calibrarea popilor. Astfel, execuția este 
mai rapidă și fără erori. Chiar și perso-
nalul neșcolarizat se poate familiariza 
rapid cu manipularea sistemului.

Câmpul de planșeu standard de 2 m² 
necesită doar un pop susținere plan-
șeu, deoarece sarcina este extrem de 
redusă. Planșeele cu grosimi de până 
la 33 cm pot fi executate cu popi plan-
șeu din oțel convenabili ca preț.

Cap furcă GFH cu pop de susținere

Panoul standard GFP

GRIDFLEX este optimizat pentru popi planșeu 
PEP / PEP Ergo. La execuția planșeelor obișnuite 
ale clădirilor rezidențiale (grosime de până la  
33 cm), sunt suficienți 0,5 popi per m² suprafață 
planșeu.
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Avantajele sistemului

Montaj ergonomic cu
greutăți individuale reduse.
Componentele sistemului GRIDFLEX 
sunt extrem de ușoare și pot fi manipu-
late manual. Panoul standard cu dimensi-
unile 200 x 100 cântărește doar 20 kg/m.

Detaliile bine elaborate
pentru depozitare și transport.
Panourile GRIDFLEX pot fi stivuite, 
depozitate și transportate cu dispozi-
tivul de stivuire GF în mod compact 
și ocupând puțin spațiu. Pentru un 
transport sigur și protecția panouri-
lor, acestea sunt ancorate cu ajutorul 
riglelor de protecție GF.

Dispozitivul de stivuire GF
Pentru stivuirea separată a 3 tipuri de elemente:
Panoul standard GFP 200 x 100
Element de compensare transversal  
GFC 200 x 100
Element de compensare GFL longitudinal  
150 x 100

Riglă de protecție transport GF 92
Pentru panourile standard GFP 200 x 100 și 
elementele de compensare longitudinale  
GFL 150 x 100

Riglă de protecție transport GF 125
Pentru elementele de compensare  
transversale GFC 200 x 100

Cheltuieli reduse:
Introducerea capului furcă 
GFH pe popul planșeului.Asamblare rapidă

Mecanismul acționat cu pană fixea-
ză capul furcii pe popul planșeului. 
Capul furcii este introdus în talpa po-
pului planșeu – fără bolțuri sau șu-
ruburi. Astfel, popii planșeu pot fi în-
locuiți rapid, ca de ex. la înălțimi 
diferite de nivel.
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Avantajele sistemului

Zone de compensare închise rapid
Schimbare simplă de direcție, utilizarea compensărilor 
 longitudinale și transversale

Un sistem de cofrare pentru planșee 
trebuie să ofere flexibilitatea corespun-
zătoare pentru adaptarea la diverse ge-
ometrii ale structurii. GRIDFLEX oferă 

această flexibilitate prin schimbarea di-
recției de dispunere și datorită elemen-
telor diferite de compensare.

Schimbarea de direcție
Dispunerea panourilor GRIDFLEX poa-
te fi schimbată cu 90°, permițând utili-
zarea panourilor standard pentru o su-
prafață cât mai mare. Prin urmare, 
compensările sunt reduse la minim, 
este utilizat un număr redus de panouri 
și popi. Chiar și după schimbarea de 
 direcție, pot fi continuate ca de obicei 
operațiunile de cofrare de pe sol.
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Avantajele sistemului

Zone de compensare rapid cofrate
Pentru închiderea zonelor de compen-
sare rămase, GRIDFLEX oferă compen-
sările longitudinale și transversale co-
respunzătoare. Elementele vor fi 
montate cu o suprapunere la panoul 
standard. Astfel, pot fi închise simplu 
zonele de compensare longitudinal și 
transversal sau pot fi adaptate la coloa-
ne (stâlp circular).

Pentru o manipulare simplă, elemente-
le GRIDFLEX sunt vopsite în diferite 
culori: Panourile standard sunt albe, 
compensările transversale roșii, cele 
longitudinale galbene. Astfel, se simpli-
fică cofrarea și logistica.

Alegerea oricărei foi cofrante
Tipul foii cofrante este ales în funcție 
de cerință, pentru a îndeplini cele mai 
diferite cerințe referitoare la partea in-
ferioară a planșeului. Foile cofrante in-
dividuale sunt fixate cu cuie direct de 
panourile GRIDFLEX.
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 Cod art. Greut. kg

110646   5,800 Element de compensare GFL longitudinal 183 x 20
Aluminiu, permite fixarea foii cofrante în cuie,  
vopsit galben în câmp electrostatic.

1830

16
7

20
7

10
0

80

110486  15,000 Element de compensare GFL longitudinal 150 x 100
Aluminiu, permite fixarea foii cofrante în cuie,    
vopsit galben în câmp electrostatic.

98
0

1507

5
x1

67

80 100

110040  22,100 Element de compensare transversal GFC 200 x 100
Aluminiu, permite fixarea foii cofrante în cuie,  
vopsit roșu în câmp electrostatic.

10
41

5
x1

67

1980

1850

80 100

110038  20,300 Panou standard GFP 200 x 100
Aluminiu, permite fixarea foii cofrante în cuie, 
 vopsit alb în câmp electrostatic.

98
0

1994

5
x1

67

80 100
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GRIDFLEX Cofrajul pentru planșee cu panouri din grinzi metalice
 Cod art. Greut. kg

110044   2,340 Furcă montaj GFA
Pentru montarea cofrajului GRIDFLEX.

Date tehnice
Reglabil în pas de 7,5 cm.

2225min      max 3925

110238   4,880 Riglă suport perete GFW
Pentru ancorarea pe orizontală a cofrajului de perete.

15
00

100

80
11

0

109910   0,845 Cap furcă GFH, zinc.
Cu siguranță tip pană. Susține panourile 
GRIDFLEX.

137

12
0

58
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GRIDFLEX Cofrajul pentru planșee cu panouri din grinzi metalice
 Cod art. Greut. kg

110045   5,120 Traversă GFT
Cu cuplaj de siguranță pentru fixare de grinzile 
 longitudinale ale panourilor.

Notă
Pentru montajul elementelor de compensare 
transversală, cu popi pentru susținere centrală 
și susținerea elementelor în consolă la marginea 
planșeelor.

997

42
60

57

110556   0,690 Clemă GFK, zinc.
Pentru fixarea elementelor de compensare de 
panourile standard.

113

55
81

110326   7,150 Parapet GF 100
Ca parapet de protecție la execuția consolelor. 
Înălțime parapet peste foaia cofrantă = 1,30 m.

14
48

970
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GRIDFLEX Cofrajul pentru planșee cu panouri din grinzi metalice
 Cod art. Greut. kg

124777   0,210 Șurub ancorare PERI 14/20 x 130
Pentru ancorarea temporară în structurile de beton 
armat.

Notă
Consultați fișa tehnică PERI!Filet Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

028100   1,830 Placa de bază pentru contrafișă RS
Pentru montarea contrafișelor RS.

Complet cu
1 buc. 018050 Bolțuri Ø 16 x 65/86, zinc.
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.

150 90 10
85

Ø21

Ø13

065073   1,370 Lanț de ancorare 3,0 kN, L = 2,5 m Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă 3,0 kN.

2500

15

065074   0,450 Clește blocare/ tensionare 3,0 kN, M12 Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă 3,0 kN.

min 220     max 300

16

110595   0,411 Piesă ancorare lanț GFO
Pentru prinderea/ fixarea elementelor în consolă.

Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă 3,0 kN.

63 80

71
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GRIDFLEX Cofrajul pentru planșee cu panouri din grinzi metalice
 Cod art. Greut. kg

115427   2,090 Riglă de protecție transport GF 92
Pentru protecția panourilor GRIDFLEX GFP 200 x 
100/GFL 150 x 100 în timpul transportului. Vopsit 
galben în câmp electrostatic.

933 33
13

0

111392   2,970 Extensie dispozitiv stivuire GF 10

83
5

Ø48,3

110939  21,700 Dispozitiv de stivuire GF, zinc.
Pentru stivuirea a câte 10 panouri standard GFP 
200 x 100, a elementelor de compensare transver-
sală GFC 200 x 100 sau a elementelor de compen-
sare longitudinală GFL 150 x 100. Pentru transport 
în macara sau cu motostivuitor. 2 bucăți per set.

Complet cu
2 buc. 111392 extensie dispozitiv GF 10
Notă
Respectați instrucțiunile de utilizare!
Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în 
macara:
= 175 kg per dispozitiv de stivuire
= 350 kg per set

1085 190

46
8

49
1

95
9

115427
115385

  2,090
4,230

Accesorii
Riglă de protecție transport GF 92
Riglă de protecție transport GF 125

111291   4,690 Tijă filetată cu cap GTR 38-70/50
Pentru utilizarea sistemului GRIDFLEX în combinație 
cu eșafodajul PERI UP.

70
8

38

80
120

Ø14
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GRIDFLEX Cofrajul pentru planșee cu panouri din grinzi metalice
 Cod art. Greut. kg

111738  63,900 Palet GF 85 x 210, zinc.
Pentru stivuirea și transportarea elementelor de 
compensare GRIDFLEX GFL 183 x 20.

Notă
Respectați instrucțiunile de utilizare!
Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în 
macara 750 kg.

2190

92
5

10
95

1020

111396  28,100 Palet RP 80 x 110, zinc.
Pentru stivuirea parapeților GF 100.

Complet cu
4 buc. 111392 extensie dispozitiv stivuire GF 10
Notă
Respectați instrucțiunile de utilizare!
Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în 
macara 500 kg.

953 693
7501010

1140 880

38
5

49
3

87
8

23
0

115385   4,230 Riglă de protecție transport GF 125
Pentru protecția panourilor GRIDFLEX GFC 200 
x 100 în timpul transportului. Vopsit roșu în câmp 
electrostatic.

1258 43
16

1
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GRIDFLEX Cofrajul pentru planșee cu panouri din grinzi metalice
 Cod art. Greut. kg

111379 265,000 Platformă colț GCP, completă
Platformă cu podea de 12 mm grosime și parapet 
conectabil. Livrarea: componente neasamblate.

Complet cu
1 buc. 111378 Platformă colț GCP
2 buc. 111332 Parapet GCP 130, zinc.
1 buc. 11140 Parapet GCP 160, zinc.
1 buc. 111324 Colțar interior GCP
Date tehnice
Greutate admisibilă acces 150 kg/m2.

26
00

14
79

23
60

88
1

13
00

111566 106,000 Platformă GIP 200, completă
Platformă cu podea de 12 mm grosime și parapet 
conectabil. Livrarea: componente neasamblate.

Complet cu
1 buc. 111703 Cadru platformă GIP 200
1 buc. 111700 Mână curentă platformă GIP 200
2 buc. 111702 Riglă longitudinală GIP 200
1 buc. 111701 Riglă transversală GIP 200
Date tehnice
Greutate admisibilă acces 150 kg/m2.

2130

16
10

2035
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Accesorii universale

Cofraje pentru stâlpiCofraje pentru pereți Cofraje pentru planșee

Cofraje cățărătoare Cofraje pentru poduri Cofraje pentru tunele Eșafodaje

Schele – lucrări armare Schele – lucrări montajSchele – lucrări fațade Turn schelă de acces

Schele de protecție Sistem de securitate Servicii – asistență

Sistemul optim pentru
fiecare proiect și cerință


