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Informații importante
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Fotografiile din această broșură prezintă șantiere în curs de execuție. Din acest motiv, detaliile 
privind siguranța și modalitățile de ancorare nu pot fi considerate concluzive sau finale. Acestea 
vor fi supuse verificărilor de risc evaluate de către constructor.
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Se vor avea în vedere întotdeauna instrucțiunile privind siguranța și specificațiile privind încărcă-
rile admisibile. Independent de acestea, vor fi necesare calcule statice pentru orice deviere de la 
datele de proiectare standard.
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GSV

TRIO
Cofrajul cu rame metalice și  
o singură piesă de îmbinare

Sistemul de cofraj universal TRIO 
pune accent pe ușurința operațiunilor 
de cofrare și pe reducerea timpului 
alocat acestora. 6 lățimi de panou 
standard sunt suficiente pentru o ma-
nipulare simplă și o logistică eficien-
tă. Cu cleștele BDF pentru toate îmbi-
nările și multe alte soluții practice 
prevăzute de sistem, TRIO și-a dovedit 
eficacitatea pe plan mondial în nume-
roase proiecte.

Utilizări multiple și eficiente ale lui TRIO – 
de la construcții de locuințe și obiective 
industriale până la proiecte de infrastruc-
tură. Acest lucru asigură o distribuire 
mare a sarcinii și o rentabilitate a siste-
mului. Variantele cofrajului cu rame  
metalice, ca de ex. cele din aluminiu  
sau pentru suprafețe speciale, extind 
gama utilizărilor.  

Profilele închise ale panourilor TRIO  
asigură o stabilitate ridicată la torsiune. 
Calitatea deosebită a produsului îi asigură 
o longevitate mare. TRIO îndeplinește la 
toate aplicațiile cele mai riguroase cerințe 
privind planeitatea.

TRIO poate fi de asemenea combinat  
cu sistemul de cofraj mai avansat  
MAXIMO. Accesoriile, ca de ex. cleștele 
BFD sau colțarul articulat, pot fi utilizate 
la ambele sisteme.

Panourile standard  
TRIO sunt verificate  
în conformitate cu 
directivele GSV.

geprüft
durch neutrales Prüfinstitut

Güteschutzverband 
Betonschalungen
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■■ Optimizat
 Manipulare și logistică simplă 

datorită numărului redus de  
lățimi de panou

■■ Suprafețe mari
 Panouri standard până la  

2,40 m x 2,70 m și panouri  
cu înălțimea de 3,30 m din  
sortimentul extins

■■ Simplu
 O singură piesă pentru  

toate tipurile de îmbinări ale  
panourilor – cleștele BFD

Cu TRIO, având un număr redus de componente 
diferite și cleștele BFD, manevrat cu o singură mână 
pentru toate tipurile de îmbinări, cofrarea devine 
simplă și eficientă. 

Echipat cu platforme de lucru, TRIO oferă siguranță 
maximă pentru constructori. Unități complet echipate 
cu platforme de lucru, scări de acces și parapeți de 
protecție sunt mutate de la o etapă de betonare la 
alta acoperind suprafețe mari.
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Optimizat
Manipulare și logistică simplă datorită  
numărului redus de lățimi de panouri

Numărul redus al diferitelor piese de 
cofrare asigură o manipulare simplă. 
Panourile structurate la pas de 30 cm 
asigură un număr crescut al utilizărilor 
panourilor, reduce numărul materialelor 
depozitate și simplifică logistica.

Cu doar 6 lățimi de panou poate fi cofrat 
aproape orice tip de structură. Aceasta 
permite utilizarea panourilor TRIO pe 
plan vertical și orizontal și asigură o  
îmbinare rigidă la încovoieri în cazul  
supraînălțărilor.

Panourile multifuncționale cu lățimea de 72 cm pot 
fi utilizate atât la cofrarea colțurilor cât și la cofrarea 
pereților drepți.

Un alt avantaj: TRIO nu necesită elemente 
speciale pentru cofrarea colțurilor  
exterioare. Panourile multifuncționale  
cu lățimea de 72 cm și riglă continuă cu 
orificii pentru ancorare, pot fi utilizate 
atât la cofrarea colțurilor cât și a pereților 
drepți.
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Simplu
O singură componentă pentru toate tipurile de  
îmbinări – cleștele de aliniere BFD

Cu cleștele BFD, panourile de cofraj 
sunt aliniate, strânse și îmbinate 
etanș dintr-o singură mișcare, fără 
alte accesorii. Acest lucru permite 
operațiuni rapide și reduce numărul 
accesoriilor. De asemenea, se simplifi-
că organizarea operațiunilor de lucru 
și se reduce numărul de materiale  
depozitate.

Cleștele poate fi utilizat pentru toate  
tipurile de îmbinări ale panourilor: 
■■ Îmbinarea normală a panourilor
■■ La colțurile exterioare și interioare
■■ La unghiurile ascuțite, obtuze și articulate
■■ La închideri de capăt și compensări de 
lungime
■■ La supraînălțarea panourilor
■■ La compensările cu rigle de lemn cu 
lățime de până la 10 cm
■■ TRIO în combinație cu MAXIMO, 
RUNDFLEX resp. cu RUNDFLEX Plus 
și cu stâlpii circulari SRS

Tipul de construcție și mecanismul 
bine gândit asigură eficiența cleștelui 
BFD în următoarea ordine: mai întâi 
îmbinare etanșă, ...

Unghiul canelurii este o caracteristică 
specială a îmbinării BFD. El asigură o direc-
ționare adecvată a forței la tensionare.

Cleștele BFD poate fi manevrat
cu o singură mână.

... apoi strângere.... apoi aliniere,
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Cleștele BFD oferă soluția rapidă pentru compensa-
rea până la o lățime de 10 cm cu rigla din lemn.

Atât îmbinarea panourilor cât și alcătuirea colțurilor 
exterioare se realizează cu cleștele BFD. 

O îmbinare consecventă cu cleștele BFD și la 
combinarea lui TRIO cu sistemul de cofraj avansat 
MAXIMO.

La supraînălțări până la o înălțime de 5,40 m este 
suficientă utilizarea cleștilor BFD. 

Închiderile de capăt sunt executate simplu și rapid 
cu cleștele BFD, de ex. utilizând panoul TR 24 TRIO 
la un perete cu grosimea de 24 cm.

Pentru îmbinarea unor panouri cu înălțimea de  
2,70 m sunt suficienți 2 clești pe rostul vertical  
de îmbinare.
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Pentru suprafețe mari
Panouri standard până la 2,40 m x 2,70 m

Panoul TRIO de 2,40 m x 2,70 m  
pentru suprafețe mari este avantajos 
pentru o cofrare rapidă. 

Structura panourilor de cofraj formează 
un sistem static cu deformări minime. 
Forma dreptunghiulară a panourilor pen-
tru suprafețe mari oferă multe posibilități 
de poziționarea acestora. La supraînălțări 
rezultă o imagine unitară a rosturilor.

La panoul pentru suprafețe mari punctele 
de ancorare sunt dispuse în interior.  
Astfel, închiderile de capăt și îmbinările 
pereților se execută cu mai multă ușurin-
ță. De asemenea, nu mai rămân puncte 
de ancorare care trebuie obturate.

Panoul este adaptat la dimensiunile  
obișnuite de transport. Având lățimea  
de 2,40 m încape în orice TIR.

La supraînălțările realizate cu panoul TRIO pentru 
suprafețe mari rezultă întotdeauna o imagine  
unitară a rosturilor.

TRIO poate fi supraînălțat până la 5,40 m la pas de 
30 cm. La înălțimi mai mari se utilizează suplimentar 
o riglă de aliniere și compensare.

Cu panoul TRIO pentru suprafețe mari se poate 
cofra atât pe orizontal cât și pe vertical.



9



10

Pentru suprafețe mari
Panouri cu înălțimea de 3,30 m în sortimentul extins

La înălțimile de cofrare de până 3,30 m sunt  
suficiente 2 ancoraje iar la îmbinarea panourilor  
3 clești BFD.

Cu TRIO 330 pot fi cofrați extrem de rapid pereți 
foarte înalți – cu doar 4 panouri se poate cofra o 
diafragmă de 13,20 m înălțime.
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Cu TRIO 330 se pot betona diafragme 
cu înălțimea de 3,30 m cu doar două 
ancoraje de panou – astfel, rezultă 
operații de lucru mai rapide la înălțimi 
extrem de mari.

Cu TRIO 330 se obține o planeitate de-
săvârșită la o presiune admisibilă foarte 
mare a betonului proaspăt.  
La nevoie, panourile pot fi și supraînălțate 
sau combinate cu varianta de 2,70 m 
înălțime poziționate față în față.

Pentru a obține pereți masivi din beton armat  
de 6,60 m înălțime, panourile TRIO 330 au  
fost supraînălțate și completate cu podine de 
betonare TRIO.

TRIO 330 și TRIO 270 pot fi poziționate fată în față.
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Sistemul în ansamblu
Trio – Prezentare generală

Supraînălțări
Compensări dis-
puse longitudinalColțuri oblice

Podine de lucru și  
de betonareRetrageri de pereți

Colțuri drepte Închideri de capăt Contrafișe Îmbinarea  
panourilor

Panou
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Punct de ancorare
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Aplicații standard cu TRIO
Compensări, cofrarea colțurilor și  
a intersecțiilor de pereți

TRIO oferă soluții simple și rapide 
pentru cofrarea tuturor tipurilor de 
colțuri, ale compensărilor și îmbinărilor 
de panouri. Accesoriile bine concepute 
accelerează operațiile de cofrare cu 
TRIO.

TRIO nu necesită panouri speciale pen-
tru colțurile exterioare drepte ale pereți-
lor cu grosime de până la 40 cm. Pentru 
cofrarea colțurilor exterioare este utilizat 
panoul 60 sau panoul 70; ambele tipuri 
de panouri pot fi utilizate și în câmp. 

Colțurile care nu sunt drepte pot fi  
cofrate rapid cu accesoriile articulate  
ale sistemului. Astfel, utilizând aceleași 
colțare articulate atât pentru interior cât 
și pentru exterior se reduce la minim  
numărul de accesorii ale sistemului.

Colțurile standard se execută cu colțarul interior TE. 
Pereții cu grosimi între 18 cm și 40 cm pot fi cofrați 
fără decalaje. La nevoie se vor utiliza pentru pereți 
compensatori de grosime WDA 5/6.

Unghiurile exterioare și interioare ascuțite și obtuze 
de la 75° pot fi cofrate rapid și variabil cu colțarele 
articulate TGE.

Panoul multifuncțional TRIO cu lățimea de 72 cm  
și prevăzut cu orificii continue pentru ancoraje.

Rigle de lemn

30 TGE

TRM 72

TR
M

 7
2

TAR 85

TA
R

 8
5

30

min. 75°
max. 165°

Colțuri
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35
(36)

WDA 5 (6)

6 cm - 36 cm

TAR 85 TAR 85

Rigla de aliniere și compensare cu 
lungimea de 85 cm se utilizează pen-
tru compensările de lungime, colțurile 
pereților cu grosimi mari, unghiurile 
ascuțite și obtuze, intersecțiile de  
pereți și pentru supraînălțări. 

Cu rigla de aliniere și compensare se  
realizează alinierea panourilor, rigidizarea 
îmbinării și transferul solicitărilor. Toate 
piesele de fixare pe cofraj nu se pierd  
fiind montate pe rigla de compensare 
TAR 85.

Chiar și intersecțiile de pereți se exe-
cută cu un număr redus de accesorii 
ale sistemului TRIO.

Cofrajul exterior cu grosimi normale ale 
pereților se realizează întotdeauna cu  
panoul 90 iar cofrajul interior cu colțarul 
TRIO. Celelalte grosimi ale pereților se 
execută cu ajutorul compensatorilor de 
grosimi WDA 5 resp. WDA 6 sau cu o  
riglă de lemn pentru ajustarea cofrajului 
interior.

Toate celelalte grosimi de pereți pot fi compensate 
cu ușurință utilizând compensatorii de grosimi  
WDA 5 resp. 6.

Rigla de lemn în combinație cu cleștele BFD oferă 
soluția cea mai simplă și rapidă pentru compensarea 
lungimilor până la 10 cm. 

Compensările de la 6 cm până la 36 cm pot fi exe-
cutate în mod rentabil cu elementul de compensare 
LA și rigla de compensare TAR 85.

Manipulare ușoară: nu mai sunt necesare accesorii 
suplimentare.

În cazul suprafețelor de beton aparent, compensa-
rea lungimilor de 20 cm până la 36 cm se realizează 
cu profilul compensator TRIO și cu foaia cofrantă 
având grosimea de 21 mm.

Cleștele BFD

max. 10 cm max. 36 cm

Compensator lungime LA Foaie cofrantă Profil compensator TPP

Montare rapidă: cârligele se prind în orificiile  
existente pe rigidizările panoului, apoi se fixează 
penele cu lovituri de ciocan.

Compensări
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Aplicații standard cu TRIO
Închideri de capăt

Pentru închiderile de capăt sunt  
disponibile cele mai diverse accesorii: 
începând cu elemente de decofrare, 
profile compensatoare până la  
panouri care permit armăturii să iasă 
pentru turnarea din etapa următoare.

Pentru pereții cu grosimea de 24 cm și 
30 cm sunt disponibile panouri cu lățime 
de 24 resp. de 30 cm iar cleștele BFD 
permite finalizarea închiderii de capăt. 
Panourile pot fi utilizate și pentru pereți. 
La celelalte grosimi ale pereților, riglele 
din lemn resp. profilele compensatoare 
se fixează cu rigla de compensare de  
85 cm și ancore frontale pentru transferul 
presiunii betonului în panourile TRIO. 

Închiderile de capăt cu rigla din lemn și profilul  
compensator: peretele se decofrează pe partea 
frontală cu rigla de compensare. O ancoră frontală 
distribuie sarcina în rama panoului de cofraj.

În cazul armăturii continue pentru următoarea turna-
re, se utilizează elementul de decofrare TRIO MT.

În caz de nevoie, elementul de decofrare MTF  
este disponibil cu bandă pentru etanșare rosturi.

Elementul 
centrare MTF
cu bandă de 
etanșare rosturi

Elementul  
centrare MTF
fără bandă de 
etanșare rosturi
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Multe alte detalii ușurează cofrarea  
cu TRIO; accesoriile utile asigură o 
manipulare simplă.

Panourile TRIO sunt prevăzute la toate  
riglele de rigidizare cu orificii pentru  
fixarea fermă a accesoriilor, cum ar fi 
contrafișele sau podinele de betonare.

În plus, uneltele special concepute  
accelerează operațiile zilnice de cofrare 
și decofrare.

Colțul de ripare permite poziționarea panourilor fără 
ciocan. Acest lucru se realizează extrem de ușor cu 
levierul.

Cheia pentru ancoraje permite strângerea și 
deșurubarea cu ușurință a piulițelor fără ciocan, 
economisindu-se mult timp, în special la ancorajele 
superioare.

Desprinderea mult mai ușoară și fără deteriorări ale 
panourilor cu levierul. Evitarea deteriorării peretelui 
betonat cu ajutorul rolei cu ghidaj.

Ancorajele sunt desfăcute cu ușurință cu cheia 
pentru tiranți.

Găurile de ancorare astupate cu beton din panouri 
sunt destupate cu o singură lovitură de ciocan 
datorită formei conice a manșoanelor din material 
plastic.

Fixarea consolelor, contrafișelor și a altor accesorii 
se poate face atât la rigidizarea verticală ...

... cât și la cea orizontală.

Accesorii și unelte speciale
Cofrare și decofrare rapidă
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Siguranță în orice situație
Soluții sistem pentru operații de  
lucru sigure și rapide

Pentru a opera în siguranță cu TRIO 
sunt disponibile numeroase accesorii: 
de la console simple până la sisteme 
complete de podine. Accentul se pune 
pe manipularea rapidă și un număr 
cât mai restrâns de piese.

Sistemul oferă soluții începând de la  
suportul pentru montant schelă până la 
podinele de betonare complet preasam-
blate. Rezultatul: operații de lucru rapide 
și eficiente în orice situație.

Siguranță în ambele părți: podina oferă pe o parte 
spațiu de lucru, partea cealaltă este asigurată cu  
un parapet de protecție.

Suportul pentru montantul schelă TRIO se montează 
pe panoul culcat. Sistemul de siguranță este asam-
blat rapid cu un montant PROKIT și cu un parapet 
de protecție lateral PROKIT.

Podina de betonare TRIO 120 x 270 m se livrează 
preasamblată. Ea se agață de partea superioară  
a panoului și are siguranță automată. Sarcina  
admisibilă este de 150 kg/m².

O podină de lucru sau de betonare se execută cu 
ajutorul schelei TRG 80 / TRG 120. Ele se asigură 
automat prin agățarea în rigidizările orizontale și ver-
ticale. Sarcină admisibilă 150 kg/m² la o deschidere / 
lățime maximă de 1,35 m.
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Sistemul de podine MXP oferă sigu-
ranță maximă datorită construcției 
sale unice. Dimensiunile confortabile 
ale podinelor asigură operații de lucru 
eficiente.

Platforma plană, lată de 1,00 m asigură 
condiții optime de lucru. Dispunerea  
podinelor conform proiectului oferă acces 
sigur la toate punctele de ancoraj și  
permite o deservire simplă a îmbinărilor 
panourilor. Trapa din aluminiu lată, ușoară 
cu autoblocaj permite un acces sigur pe 
podină resp. de la o podină la alta.

Operații de lucru rapide cu sistemul 
de podine MXP

■■ Deservire ușoară a ancorajelor
■■ Fixarea și îndepărtarea simplă a  
(accesoriilor de îmbinare a) îmbinărilor 
panourilor cu cleștele BFD
■■ Operații de lucru sigure pe parcursul 
turnării
■■ Acces de jur-împrejur, chiar și la  
închiderile de capăt
■■ În concordanță cu lățimile panourilor 
aparținând sistemelor TRIO și  
MAXIMO (72, 90, 120 și 240 cm)

La partea frontală a podinei – deci pe 
partea de cofrare – sistemul are integrat 
o podină frontală care este retractabilă.

Celelalte componentele ale sistemului, 
cum ar fi podina de capăt / frontală și  
suportul potrivit completează programul 
și oferă siguranță de jur-împrejur.



20

Aplicații cu TRIO
Operații de lucru cu TRIO Alu fără macara

TRIO Alu este varianta ușoară pentru 
operații de lucru fără macara. Panourile 
sunt vopsite în câmp electrostatic în 
galben pentru o diferențiere mai 
ușoară.

Panourile TRIO Alu sunt disponibile în  
dimensiunile următoare: înălțime de  
270 cm cu lățimi de 90, 60, 30 și 72 cm 
cât și înălțime de 90 cm cu lățimi de 
120, 60, 30 și 72 cm. 

TRIO Alu este compatibil cu varianta din 
oțel iar panourile pot fi utilizate atât ca 
sistem independent cât și complementar 
cu panourile din oțel. Panourile ambelor 
variante pot fi utilizate cu aceleași  
accesorii. 

Dacă nu este disponibilă nici o macara, TRIO Alu 
oferă în locul panourilor din oțel alternativa ușoară, 
manevrabilă manual.

Panourile din oțel și din aluminiu pot fi combinate 
în funcție de necesități. Datorită culorilor diferite, 
panourile pot fi deosebite cu ușurință.
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Aplicații cu TRIO
TRIO Struktur pentru cerințe  
speciale privind suprafețele

Cofrajul TRIO Struktur permite execu-
ția unor suprafețe speciale de beton. 
Panoul cu rame TRIO se livrează cu o 
placă suport pe care se pot fixa rigle 
de lemn.

TRIO Struktur este disponibil în înălțimi 
de 1,20 m, 2,70 m și 3,30 m. La cerere, 
pot fi livrate și dimensiuni speciale. 

Având o înălțime a ramei de doar 14 cm, 
TRIO Struktur are o înălțime cu 60 % 
mai mică decât grinda de cofraj care 
este utilizată ca alternativă pentru supra-
fețe speciale. Astfel, cu TRIO Struktur  
se reduc cheltuielile de transport și  
depozitare.

Placa suport montată în fabrică are o 
grosime de 21 mm. La cererea clientu-
lui, PERI poate livra TRIO Struktur gata 
asamblat resp. cu foaia cofrantă tăiată 
exact la dimensiuni pentru a fi pus în 
operă. Pentru montajul din față, foaia 
cofrantă se fixează cu șuruburi, pentru 
montajul din spate șuruburile Torx sunt 
înșurubate în placa suport al cofrajului 
TRIO Struktur.

Cu TRIO STruktur pot fi respectate cerințele de 
beton aparent SB3. PLăcile OSB și foile cofrante 
FinPly au fost înșurubate din spate.

TRIO Struktur poate fi combinat cu panourile  
standard TRIO. Acest lucru constituie un avantaj,  
deoarece suprafețele speciale sunt deseori  
solicitate doar pe o singură parte.

TRIO Struktur poate fi prevăzut cu plăci și foi  
cofrante diferite, oferind o plajă mare de configurare.

Cofrajul TRIO Struktur este o variantă a cofrajului cu 
ramă și poate fi utilizat cu toate accesoriile TRIO.
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TRIO Struktur pus în operă la un pilon de pod:  
prevăzut cu rigle suplimentare din lemn,  
rezultă o structură interesantă a suprafeței.
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Soluții practice prevăzute de sistem
Mutarea cofrajelor complete de puț cu elementele 
TRIO pentru caje lift

Elementul TRIO pentru caje de lift  
permite o decofrare rapidă și mutarea 
cofrajelor de puț.

Elementul pentru caje de lift este dispo-
nibil în înălțimile 1,20 m, 2,70 și 3,30 m. 
Se montează între două panouri TRIO. 

Datorită construcției sofisticate, cofrajul 
interior se micșorează la ridicarea  
elementelor de puț. Marja de 3 cm de 
jur-împrejur oferă spațiul suficient pentru 
mutarea simplă și rapidă a cofrajului 
complet.

În principiul, mărimea cajei nu este  
importantă pentru utilizarea elementului 
pentru puț. Lungimea minimă a laturii 
este de 1,30 m. Trebuie respectată capa-
citatea portantă maximă de 2.000 kg per 
element de puț. 

După ce este ridicat cu macaraua, elementul de puț 
TSE se desprinde, creând spațiul necesar pentru 
decofrare.

Dispozitivul de agățare macara se va prinde de toate 
cele patru elemente de puț care vor fi aduse în 
poziție de decofrare cu ajutorul levierului.

La proiectarea elementelor de puț se va  
respecta poziționarea lor centrată resp. 
pentru rotirea lor simetrică.

Compensator grosime pereți TRIO WDA 10

Dimensiuni pentru proiect 10 cm
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La puțurile dreptunghiulare, lanțurile aferente laturilor 
lungi se scurtează. Astfel, toate elementele de puț 
vor fi solicitate în mod uniform.

Prin tragerea elementelor de puț rezultă un spațiu 
de 3 cm pe fiecare parte, iar unitatea completă 
poate fi mutată dintr-o singură ridicare.

Marja de manevrare de 3 cm lățime devine vizibilă. 
Elementul de puț rămâne în poziție apropiată de 
beton pentru o mai bună ghidare.
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Soluții practice prevăzute de sistem
Cofrajul TRIO pentru stâlpi cu secțiune  
pătrată și rectangulară

Cu panourile TRIO se pot executa stâlpi 
cu secțiune pătrată și rectangulară. 
Panourile cu lățimea de 90 cm pot fi 
utilizate și la cofrarea pereților.

Cofrajul pentru stâlpi TRIO completează 
cofrajul pentru pereți TRIO. Secțiunile  
de până la 75 cm x 75 cm pot fi cofrate 
în pas de 5 cm. Cu ajutorul panourilor, 
având înălțimi de 60 cm, 1,20 m și  
2,70 m, pot fi executate supraînălțări în 
pas de 30 cm.

Banda pentru teșirea muchiilor cu lungi-
mea de 15 mm oferă o soluție rapidă 
pentru execuția muchiilor la stâlpi; ea  
se fixează pe panoul pentru stâlpi fără 
vreun alt mecanism de prindere.

Sistemul este prevăzut cu platformă de 
betonare adaptabilă și cu scară adecvată 
pentru un acces sigur cu protecție spate.

Mecanismul simplu face inutilă prinderea în cuie: 
se fixează banda pentru teșirea muchiilor, rezultatul 
fiind muchii perfect teșite ale stâlpilor.

Indiferent de secțiunea pătrată sau rectangulară,  
cu panourile TRIO pot fi realizați stâlpi până la  
75 cm x 75 cm în pas de 5 cm.

max.  
75 x 75

Platforma de betonare se adaptează fără decalaje la 
orice secțiune de până la 75 cm x 75 cm. Ea poate 
fi combinată cu cofrajele pentru stâlpi RAPID și 
QUATTRO.

TRS 90

TR
S

 9
0

TR
S

 9
0

TRS 90
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Cu 3 înălțimi diferite pot fi executați stâlpi în pas de 
30 cm. Cleștii BFD îmbină panourile pentru stâlpi la 
supraînălțare.
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Soluții practice prevăzute de sistem
Contrafișele PERI pentru alinierea și  
sprijinirea cofrajului pentru pereți

PERI oferă un sistem complet de  
contrafișe pentru sprijinirea cofrajului 
pentru pereți. Contrafișele au fost 
proiectate conform cerințelor privind 
o durată mare de viață, costuri reduse 
de mentenanță și manipulare rapidă.

Contrafișele RS sunt zincate și extensibi-
le. Cu cele 7 contrafișe diferite se pot 
cofra lungimi de la 1,30 m până la  
14,00 m. Reglarea grosieră în pas de  
10 cm se poate realiza extrem de rapid 
cu ajutorul funcției telescopice. Apoi,  
cu ajutorul tensorilor de la capătul țevilor 
interioare, se realizează reglarea fină prin 
câteva răsuciri.

Contrafișele RS 210 până la RS 650 pot 
fi deservite independent de lungime de 
pe locul de montare. RS 650 dispune  
suplimentar de un sistem de lanțuri care 
îi permite prinderea și desprinderea dis-
pozitivului de agățare macara fără scară.

Capul de prindere TRIO permite fixarea contrafișelor 
și a prelungirilor de rigidizările orizontale și verticale 
ale panourilor.

Contrafișele PERI permit o sprijinire până la 14,00 m 
lungime. Cu ajutorul funcției telescopice și a tensori-
lor se realizează o adaptare simplă a lungimilor.

De ex., placa de bază se fixează de pardoseală cu 
șurubul de ancorare PERI. Cele două bolțuri ale 
plăcii de bază servesc drept racord pentru contrafișă 
și prelungire. 
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Soluții practice prevăzute de sistem
Cadrele pentru cofrare unilaterală PERI –  
soluția pentru pereți cofrați pe o singură  
latură până la 8,75 m înălțime

Cu cadrul pentru cofrare unilaterală 
presiunea betonului este transferată 
în fundație – până la o înălțime de  
betonare de 8,75 m și presiune  
maximă a betonului de 60kN/m².

Toate unitățile cadrelor SB pot fi îmbinate 
fără alte accesorii, piesele de îmbinare 
fiind pre-montate pe cadrele pentru 
cofrare unilaterală. 

Cadrele pentru cofrare unilaterală se 
montează de panourile aflate pe sol.  
Fixarea este fermă / strânsă și permite 
astfel mutarea ca unitate completă.

De regulă, sarcinile care se dezvoltă la 
turnarea pereților cofrați unilateral sunt 
transferate în siguranță și fără probleme 
către radier sau fundație. Pentru a prelua 
și transfera aceste sarcini, PERI oferă  
diverse sisteme de ancorare pentru  
cadrele de sprijinire.

Pentru alegerea unui sistem potrivit de ancorare, 
sunt decisive sarcinile exercitate asupra cadrului 
pentru cofrarea unilaterală.

45°

x = 180

y 
=

 3
15

Îmbinarea strânsă permite mutarea ca unitate 
completă.

Unitatea cadrului pentru cofrare unilaterală SB-B 
și SB-C cu cofrajul cu rame TRIO la înălțimea de 
turnare de 3,50 m.
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Alte posibilități de utilizare
TRIO pentru execuția fundațiilor

Fundațiile au de regulă înălțimi reduse 
și în acest caz panourile TRIO vor fi 
montate pe orizontală. La ancorarea 
panourilor se vor utiliza accesoriile 
corespunzătoare.

Nu are importanță mărimea fundației. 
Fundațiile pot fi cofrate cu TRIO împreună 
cu eclisa pentru fundație, suportul tirant 
și întinzătorul de bandă perforată.

Eclisa pentru fundații TRIO este utilizată pentru 
cofrarea fundațiilor izolate pe principiul ”morii de 
vânt”. Rigla opritor poate fi fixată cu ajutorul cuielor.

Suportul tirantului permite o ancorare în afara  
panoului independent de pas. Din acest motiv,  
este utilizat la fundații și supraînălțări.

Când lipsește ancorajul inferior la fundații  
continue sau izolate, se utilizează întinzătorul  
cu bandă perforată.
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Alte posibilități de utilizare
Trio pentru pereți poligonali

Utilizând lățimile potrivite de panou 
și lemne de compensare, pot fi  
cofrate cu TRIO și structuri poligonale. 
Ancorajul se realizează prin lemne de 
compensare.

Pentru a păstra funcționalitatea cleștelui 
BFD, panourile pot avea o abatere la 
centru de max. 2,6°. Lățimea lemnelor 
trebuie să fie de minim 4 cm în interiorul 
spațiului de compensare iar în exterior 
de max. 10 cm.

min. 4 cm

max. 10 cm
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Exemple de proiecte cu TRIO
De la case unifamiliale până la sisteme cățărătoare

Numeroase utilizări la pereți, coloane 
și fundații

Clădirea rezidențială cu trei etaje din  
cartierul Neuperlach, München cuprinde 
în total nouă locuințe private având o  
suprafață utilă între 80 m² și 150 m². 
Imobilul are prevăzute spații tehnice și 
garaj la subsol.

Pentru realizarea subsolului și a parteru-
lui au fost executați cu costuri reduse în 
total 157 ml de pereți din beton armat 
cu cofrajul cu rame TRIO. Turnarea în 
etape a pereților cu grosimea de 25 cm 
și înălțimea de 2,92 m s-a realizat extrem 
de flexibil cu 200 m² de cofraje, conform 
cerințelor din șantier. Cofrarea pereților 
cu înălțimea de 3 m s-a realizat pe  
orizontală prin supraînălțarea panourilor 
TRIO 270 cu panouri de 30 cm lățime 
dispuse orizontal.

Flexibil pentru înălțimi diferite ale  
pereților

Noua clinică a fost construită pe coama 
unui munte în apropierea capitalei  
iordaniene și a Mării Moarte. Clădirea 
principală cu 7 etaje are suprafața de 
bază de 170 m x 200 m și o înălțime  
de 30 m. 

Pereții din beton armat cu înălțimi între 
4,95 m și 6,60 m au fost turnați cu  
cofrajul cu rame metalice TRIO, utilizân-
du-se pe vertical și pe orizontal panouri 
mari TRIO 240 x 300.

Cofrarea rapidă a pereților înalți

Cea mai mare și cea mai modernă  
fabrică de hârtie este situată la 150 km  
în nord-est de Londra. La realizarea 
structurii cu lungimea de 600 m, lățimea 
de 100 m și înălțimea de 30 m, lucrările 
la roșu au fost executate în strânsă  
legătură cu asamblarea utilajelor.

Un perete de 9,90 m înălțime a fost 
cofrat rapid și economic cu TRIO 330, 
utilizându-se un număr redus de piese  
și cleștele universal de aliniere BFD.

Clădire rezidențială Neuperlach, München, Germania Fabrica de hârtie Palm, King’s Lynn, Marea Britanie Clinica Regele Hussein, Amman, Iordania
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Înalt, suplu și distinct – urcare sigură 
și rapidă

Donau City Tower din Viena are o înălți-
me de 220 m, fiind astfel cea mai înaltă 
clădire din Austria. Pentru a realiza acest 
simbol suplu arhitectonic al orașului, 
PERI a colaborat strâns cu responsabilul 
proiectului pentru elaborarea soluției  
de cofraje și eșafodaje – o combinație  
a tehnologiei de auto-cățărare ACS, cu 
cofrajul cu rame metalice TRIO și siste-
mul de protecție cățărător RCS.

Cele trei zone centrale ale Turnului  
Dunării au fost executate cu tehnologia 
de auto-cățărare ACS combinată cu 
cofrajul cu rame metalice TRIO. Urcarea 
în cele trei zone s-a efectuat indepen-
dent una de alta până la înălțimea de 
220 m. Echipa de constructori a turnat 
un tronson de 3,50 m în 4 zile. Sistemul 
de protecție cățărător RCS s-a adaptat  
la geometria în continuă schimbare a 
structurii, protecția realizându-se cu  
panouri de protecție glisante. 

Soluții oferite de sistem pentru  
cerințe complexe

”Templul Providenței Divine” este consi-
derat unul din cele mai importante con-
strucții sacrale din ultimele trei secole 
din Polonia. Construcția este formată din 
rame din beton armat proiectate circular, 
care susțin o cupolă imensă – înălțimea 
totală a bisericii este de 75 m. Naosul  
cu un diametru de 68 m este format din 
două inele de coloane.

Cu ajutorul sistemelor cățărătoare  
formate din schela cățărătoare KG și 
cofrajul cu rame metalice TRIO, au fost 
executate coloanele din beton armat 
pentru susținerea inelului exterior.  
Coloanele inelului interior au fost execu-
tate cu cofrajele pentru stâlpi TRS TRIO 
cu casete preasamblate pentru goluri. 
Pereții templului au fost executați cu 
cofrajul cu rame metalice TRIO, cofrajul 
cu grinzi VARIO GT 24 și RUNDFLEX. Au 
fost combinate în mod ideal sistemele 
de cofraje și de eșafodaje închiriate cu 
construcții speciale conform proiectului.

Combinat cu sistemul de schelă  
modulară PERI

Patru companii de construcții au partici-
pat la execuția stației de desalinizare 
Kurnell din Sydney, Austrialia – soluția  
de cofrare pentru toți partenerii de  
construcții a fost oferită de PERI. Pereții 
masivi din beton armat cu înălțimea  
de 18,50 m și grosimi între 0,80 m și 
1,50 m au fost turnați în mod flexibil și 
eficient cu cofrajul pentru pereți TRIO. 
Proiectul de cofrare PERI a respectat  
decalajele pe înălțime și tronsoanele de 
pereți care au fost cofrate pe o singură 
latură.

Turnarea perimetrală la înălțimi mai mari 
a fost executată pe o singură latură cu 
TRIO combinat cu sistemul cățărător  
CB și cu ajutorul consolelor SKS, unde 
înălțimea turnării pe etape a fost de  
câte 3,00 m.

Stația de desalinizare Kurnell, Sydney, Australia Templul din Varsovia, Polonia Donau City Tower 1, Viena, Austria
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Exemple de proiecte cu TRIO
De la structuri mai complexe până la construcții  
de infrastructură

Execuție sigură și rentabilă cu panouri 
TRIO confecționate conform proiectului

Clădirea de birouri cu patru etaje în sub-
urbia Parisului are o lungime de 100 m și 
se evidențiază printr-o fațadă exterioară 
înclinată. Dacă ultimul etaj este drept, 
deci paralel cu strada, etajul de la nivelul 
solului prezintă în centru un decalaj de 
4,60 m. În zona centrală a clădirii, pere-
tele din beton armat prezintă o înclinare 
peste cele două etaje din mijloc de 33° 
spre spate. 

Pentru o execuție rentabilă și sigură, 
echipa de constructori a utilizat cofrajul 
cu rame metalice TRIO, supraînălțat cu 
un sistem de eșafodaj MULTIPROP și 
completat cu sistemele de siguranță 
PERI. Panourile confecționate la dimen-
siuni conform proiectului pentru zona 
marginii fațadei înclinate au redus sub-
stanțial lucrările de adaptare costisitoare 
de la fața locului. Acest lucru a accelerat 
considerabil derularea lucrărilor de  
execuție, constituind totodată cea mai 
rentabilă variantă.

Cofrarea melcului în timp record

În Austria s-a construit un centru de  
excepție cu băi termale – lucrările la  
roșu ale clădirii complexe au fost  
executate într-un timp record de doar  
9 luni. Clădirea în formă de melc a  
constituit o provocare pentru echipa  
de constructori și tehnicienii pentru  
proiectarea cofrajelor.

Pereții din beton armat cu grosimea  
de 40 cm au fost cofrați poligonal cu  
panouri TRIO 120 și lemne de compen-
sare trapezoidale. PERI UP, combinat  
cu popii de mare portanță HD 200, a 
permis distribuirea sarcinilor rezultate  
la betonare și a încărcărilor dinamice 
apărute în timpul execuției pereților  
cu înălțimea de 10 până la 16 m.

Realizarea unor forme flexibile

Prosta Tower din centrul Varșoviei cu o 
înălțime de 70 m este prevăzut cu o  
fațadă din sticlă și o structură rombică 
din beton armat, caracterizată printr-o 
optică perfectă de beton aparent. Fațada 
filigranată din beton creează impresia 
unei plase peste geamul exterior și totuși 
servește drept element de susținere.

Cofrajul cu rame metalice TRIO, simplu
și rapid de montat pentru cofrarea la 
înălțimea de 3,60 m, a constituit forma 
de bază rentabilă. Foaia cofrantă dublă 
FinPly Maxi a asigurat execuția unor  
suprafețe de beton interesante și fără 
rosturi. Datorită unei poziționări speciale 
a panourilor și a riglelor din oțel pentru 
distribuirea sarcinilor, nu au mai fost  
necesare ancorajele în beton. Pentru 
execuția la milimetru a formei au fost 
construite 28 de casete cu goluri con-
form proiectului și livrate gata pentru 
montare pe șantier. La bază au stat  
elementele sistemului care au fost închi-
riate, cum ar fi riglele din oțel, tensorii 
pentru sarcini grele și piesele standard 
de îmbinare din gama de produse PERI. 
Astfel, cu aceste piese dotate cu un  
mecanism special de decofrare, au fost 
executate toate secțiunile regulate și 
speciale, fără a deteriora la decofrare 
cofrajele și suprafețele de beton.

Prosta Tower, Varsovia, Polonia Clădire de birouri Boulogne-Billancourt, Franța St. Martins Therme & Lodge, Frauenkirchen, Austria
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Cofrarea pilonilor podului fără macara

Soluția modulară oferită de PERI la toate 
lucrările de cofrare și eșafodaje ale po-
dului Vistula din Polonia – preponderent 
fără macara și independent de vreme –  
a permis respectarea unui grafic extrem 
de strâns. 

Traversarea Vistulei la Kwidzyn se reali-
zează pe o lungime totală de aproape  
12 km. Cele mai importante componente 
sunt podul principal cu o lungime de  
808 m și trei capete de pod. Pilonii  
podului au fost executați cu cofrajul 
TRIO împreună cu sistemul cățărător  
cu ghidaj RCS – acest lucru a fost posibil 
cu sistemele mobile auto-cățărătoare 
RCS fără macara și independent de vânt 
și vreme.

Flexibilitate și siguranță la construcția 
barajului

Barajul din Pirineii francezi are o lungime 
de 320 m și o înălțime de 22 m. Pentru 
adaptarea la geometria în continuă 
schimbare a structurii, PERI a oferit o  
soluție de cofraje și eșafodaje, bazân-
du-se pe sisteme modulare și flexibile. 
Astfel, au fost respectate cerințele înalte 
de securitate și s-a asigurat o derulare 
fără probleme a lucrărilor de execuție.

Turnarea în etape de câte 3,30 m înălți-
me s-a executat cu cofrajul cu rame  
metalice TRIO împreună cu consolele  
cățărătoare SKS 180. Pentru execuția  
radierului masiv cu înălțimea de 6 m au 
fost combinate TRIO 330 și TRIO 270  
iar transferul sarcinilor în fundații s-a 
efectuat cu ajutorul cadrelor pentru 
cofrare unilaterală SB. Aripile deversoru-
lui cu înălțimea de 27 m au fost cofrate 
în mod eficient cu TRIO, iar susținerea a 
fost asigurată de consolele cățărătoare 
CB 240. Patru nivele de lucru au asigurat 
execuția lucrărilor de cofrare și decofrare 
și turnarea fără riscuri în etape de câte 
5,35 m înălțime standard, permițând  
astfel o derulare rapidă a lucrărilor de 
construcții.

Structură spectaculoasă a clădirii

Sistemele de cofraje combinate în mod 
ideal cu cele de schele, au stat la baza 
unei execuții eficiente și rentabile a con-
strucției sculpturale ”CaixaForum” din 
Spania: exact pe măsura unei arhitecturi 
complexe și conform cerințelor ridicate 
de calitate și siguranță.

Clădirea cu 4 etaje se lărgește pe înălți-
me, fiind susținută de pereți poziționați 
în unghiuri și având înălțimi de până  
la 37 m. La primele nivele, o parte din 
pereți sunt înclinați, formând un unghi 
de 50°, în așa fel, încât etajele superioare 
ies în afara amprentei cu până la 15 m. 
Consolele cățărătoare CB 240 au fost 
îmbinate cu cofrajul cu rame metalice 
TRIO, formând unități de cofraje cățără-
toare pentru acoperirea unor suprafețe 
mari. Pereții din beton armat au fost  
turnați în etape de câte 4,80 m înălțime 
cu cofrajul cu rame metalice TRIO.

CaixaForum Saragossa, Spania Barajul Lurberria, St Pée Sur Nivelle, Franța Podul peste fluviul Vistula în Kwidzyn, Polonia



TRIO – cofraj cu ramă metalică
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 Cod art. Greut. kg

054324 140,000 Panou TR/4 330 x 90
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.
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054314 195,000 Panou TR/4 330 x 120
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.
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054304 398,000 Panou TR/4 330 x 240
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

540 1320 540
2400

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

120
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 Cod art. Greut. kg

054364  74,200 Panou TR/ 330 x 30
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

300 120

47
5

60
0

57
5

10
75

57
5

33
00

054354 107,000 Panou TR/4 330 x 60
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

600

47
5

60
0

57
5

10
75

57
5

33
00

120

054334 119,000 Panou TR/4 330 x 72
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

10
75

57
5

47
5

60
0

57
5

33
00

720 120



TRIO – cofraj cu ramă metalică
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 Cod art. Greut. kg

054414 119,000 Colțar articulat TGE/4 330
Panou cu ramă de oțel și foaie cofrantă de oțel. 
Pentru colțuri oblice interioare și exterioare mai 
mari sau egale cu 75°.

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

33
00

300 300

12
0

054374  85,800 Element de colț TR/4 330
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri interioare de 90°.

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

33
00

12
0

18
0 30

0

054344 133,000 Panou multifuncțional TRM/4 330 x 72
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri oblice, închideri de capăt, etc.

Complet cu
88 buc. 030300 Dop Ø 20/24 mm

57
5

57
5

33
00

75 75
720

12
0

10
75

47
5

60
0

57019 x 30 = 
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 Cod art. Greut. kg

105525 142,000 Element de decofrare TSE 330
Panou pentru mutarea întregului cofraj interior al 
cajelor de lift.

Complet cu
7 buc. 105400 Bolțuri Ø 20 x 140, zinc.
7 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în 
macara 2,0 t.

29
7

12
00

15
00

32
98

300

30
1

100 60
0

56
9

48
0

10
80

56
9

300
10

0

45
0

054391
054401
054435

 20,100
 21,400
 12,400

Compensator de grosime perete WDA/4 330
Compensator de grosime perete WDA/4 330 x 5
Compensator de grosime perete WDA/4 330 x 6
Compensator de grosime perete WDA/4 330 x 10, 
aluminiu
Pentru ajustarea grosimii peretelui.

 B   
 50   
 60   
 100   
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 Cod art. Greut. kg

054430   6,400 Compensator TPA 330
Pentru compensări cu foaie cofrantă de 21 mm.

32
60

45

96

054384  62,200 Compensator de lungime LA/4 330 x 36
Pentru compensări între 6 și 36 cm.

57
0

50
10

30
48

0
60

0
57

0

400
550

12
0

33
00

Ø24

023050  62,300 Element pentru rosturi de cofrare TR/4 330 x 24
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

240 120

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

33
00
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 Cod art. Greut. kg

022510 162,000 Panou TR 270 x 120
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

27
00

1200

57
5

15
50

57
5

120

022570 329,000 Panou TR 270 x 240
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

2400
57

5
27

00

120540 1320 540

15
50

57
5

101829   9,820 Profil compensator TPP 330, aluminiu
Pentru compensări cu foaie cofrantă de 21 mm.

33
00

51
60

98
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 Cod art. Greut. kg

022550  87,400 Panou TR 270 x 60
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

15
50

57
5

27
00

57
5

600 120

022530  97,200 Panou TR 270 x 72
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

15
50

57
5

57
5

27
00

120720

022520 115,000 Panou TR 270 x 90
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

15
50

57
5

57
5

27
00

900 120
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 Cod art. Greut. kg

022580  69,800 Colțar TE 270-2
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri interioare de 90°.

12
0

18
0 30

0

15
50

57
5

57
5

27
00

022540 103,000 Panou multifuncțional TRM 270 x 72
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri oblice, închideri de capăt, etc.

Complet cu
44 buc. 030300 Dop Ø 20/24 mm

57
5

57
5

27
00

75 75
720

12
0

15
50

57019 x 30 = 

022560  60,300 Panou TR 270 x 30
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

57
5

15
50

57
5

27
00

120300
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 Cod art. Greut. kg

023200  94,900 Colțar articulat TGE 270
Panou cu ramă de oțel și foaie cofrantă de oțel. 
Pentru colțuri oblice interioare și exterioare mai 
mari sau egale cu 75°.

27
00

300 300

12
057

5
15

50
57

5

103337  76,500 Colțar exterior TEA 270/135°
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri exterioare de 135°.

57
5

15
50

57
5

27
00

290
290

135°

120

103317  56,900 Colțar interior TEI 270/135°
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri interioare de 135°.

57
5

15
50

57
5

27
00

189

189

12
0

135°
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 Cod art. Greut. kg

105523 127,000 Element de decofrare TSE 270
Panou pentru mutarea întregului cofraj interior al 
cajelor de lift.

Complet cu
7 buc. 105400 Bolțuri Ø 20 x 140, zinc.
7 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în 
macara 2,0 t.

300

26
98

29
7

90
0

12
00

30
1

56
9

15
60

56
9

100

45
0

10
0

300

023040  50,500 Element de decofrare TRIO 270 x 24
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

15
50

27
00

57
5

57
5

240 120
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 Cod art. Greut. kg

023460   4,710 Compensator TPA 270
Pentru compensări cu foaie cofrantă de 21 mm.

26
60

96

45

023170  48,900 Compensator lungime LA 270 x 36
Pentru compensări între 6 și 36 cm.

57
0

15
10

50
57

0
27

00

400

12
0

Ø24

550

023182
023192
023995

 16,200
 17,200
 10,100

Compensator grosime perete WDA 270
Compensator grosime perete WDA-2 270 x 5
Compensator grosime perete WDA-2 270 x 6
Compensator de grosime perete WDA 270 x 10, 
aluminiu
Pentru ajustarea grosimii peretelui.

 B   
 50   
 60   
 100   

15
60

57
0

57
0

27
00

B 60

12
0

100 62

12
0
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 Cod art. Greut. kg

023074
023075
023077
023076

 29,200
 33,400
 38,600
 42,500

Element de decofrare TRIO MTF cu bandă de rost
Element de decofrare TRIO MTF 270 x 20
Element de decofrare TRIO MTF 270 x 24/25
Element de decofrare TRIO MTF 270 x 30
Element de decofrare TRIO MTF 270 x 35/36
Element centrare prevăzut cu bandă de etanșare  
pentru închidere de capăt.

 B   
 118   
 158   
 218   
 268   

27
00

12
0

B

023061
023062
023064
023065

 27,500
 30,400
 37,300
 41,300

Elemente de decofrare TRIO MT fără bandă de rost
Element de decofrare TRIO MT 270 x 20
Element de decofrare TRIO MT 270 x 24/25
Element de decofrare TRIO MT 270 x 30
Element de decofrare TRIO MT 270 x 35/36
Fără bandă de rost pentru închidere de capăt. 

 B   
 118   
 158   
 218   
 268   

27
00

12
0

B

101813   8,040 Profil compensator TPP 270, aluminiu
Pentru compensări cu foaie cofrantă de 21 mm.

27
00

51

98

60
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 Cod art. Greut. kg

022600  76,100 Panou TR 120 x 120
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

1200 120

32
5

85
0

25
12

00

022514 163,00 Panou TR 120 x 240
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

17
5

25
80

0
17

5
25

12
00

2400
120540 1320 540

023060
105953

 17,200
 19,000

Elemente de decofrare TRIO AT
Element de decofrare TRIO AT 270 x 3
Element de decofrare TRIO AT 270 x 5
Element exterior pentru închidere de capăt.

Notă
Acoperire de beton aprox. 30 sau 50 mm.

27
00

AT 270 x 3 AT 270 x 5
210

12
0

210

12
0
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 Cod art. Greut. kg

022650  28,400 Panou TR 120 x 30
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

32
5

85
0

12
00

300 120

25

022640  43,400 Panou TR 120 x 60
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

85
0

25
32

5
12

00

600 120

022620  48,600 Panou TR 120 x 72
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

32
5

85
0

25
12

00

720 120

022610  58,200 Panou TR 120 x 90
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

900 120

32
5

85
0

25
12

00
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 Cod art. Greut. kg

103284  26,400 Colțar interior TEI 120/135°
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri interioare de 135°.

33
5

83
0

35
12

00 189

189

12
0

135°

023300  43,600 Colțar articulat TGE 120
Panou cu ramă de oțel și foaie cofrantă.  
Pentru colțuri oblice interioare și exterioare  
mai mari sau egale cu 75°.

83
4

33
33

3
12

00 300 300

12
0

02260  33,100 Colțar TE 120-2
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri interioare de 90°.

12
00

12
0

18
0 30

0

33
5

83
0

35

022630  56,300 Panou multifuncțional TRM 120 x 72
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri oblice, închideri de capăt, etc.

Complet cu
44 buc. 030300 Dop Ø 20/24 mm

83
7

30
33

3
12

00

720
12075 7519 x 30
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 Cod art. Greut. kg

023270  24,500 Compensator lungime LA 120 x 36
Pentru compensări între 6 și 36 cm.

33
3

30
0

53
4

33
12

00

400
550

12
0

023282
023292
023990

  7,610
  8,090
  4,680

Compensator grosime perete WDA 120
Compensator grosime perete WDA-2 120 x 5
Compensator grosime perete WDA-2 120 x 6
Compensator grosime perete WDA 120 x 10, 
aluminiu
Pentru ajustarea grosimii peretelui.

 B   
 50   
 60   
 100   

30
0

53
4

33
33

3
12

00 B

12
0

12
0

100

103330  35,900 Colțar exterior TEA 120/135°.
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri exterioare de 135°.

33
5

83
0

35
12

00 290
290

135°

120
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 Cod art. Greut. kg

101823   3,590 Profil compensator TPP 120, aluminiu
Pentru compensări cu foaie cofrantă de 21 mm.

12
00

98

51
60

023450   2,060 Compensator TPA 120
Pentru compensări cu foaie cofrantă de 21 mm.

11
60

96

45

023030  23,600 Panou TR 120 x 24
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

240

12
00

120

32
5

85
0

25

105524  72,600 Element de decofrare TSE 120
Panou pentru mutarea întregului cofraj interior al 
cajelor de lift.

Complet cu
5 buc. 105400 Bolțuri Ø 20 x 140, zinc.
5 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în 
macara 2,0 t.

300

11
98

29
7

60
0

30
1

63
2

56
6

100

45
0

300

10
0
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 Cod art. Greut. kg

022790  34,500 Panou TR 60 x 90
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

60
0

900 120

023081
023080
023078
023079

 12,800
 14,700
 16,800
 18,600

Elemente de decofrare TRIO MTF cu bandă de rost
Element de decofrare TRIO MTF 120 x 20
Element de decofrare TRIO MTF 120 x 24/25
Element de decofrare TRIO MTF 120 x 30
Element de decofrare TRIO MTF 120 x 35/36
Element centrare prevăzut cu bandă de etanșare  
pentru închidere de capăt.

 B   
 118   
 158   
 218   
 268   

12
00 B

12
0

023068
023069
023071
023072

 11,800
 13,500
 16,300
 18,500

Elemente de decofrare TRIO MT fără bandă de rost
Element de decofrare TRIO MT 120 x 20
Element de decofrare TRIO MT 120 x 24/25
Element de decofrare TRIO MT 120 x 30
Element de decofrare TRIO MT 120 x 35/36
Element centrare fără bandă de etanșare pentru 
închidere de capăt.

 B   
 118   
 158   
 218   
 268   

12
00 B

12
0

023067
105978

  7,780
  8,580

Elemente de decofrare TRIO AT
Element de decofrare TRIO AT 120 x 3
Element de decofrare TRIO AT 120 x 5
Element exterior pentru închidere de capăt.

Notă
Acoperire de beton aprox. 30 mm.

12
00 210

12
0

AT 120 x 3 AT 120 x 5
210

12
0
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 Cod art. Greut. kg

022840  18,000 Colțar TE 60-2
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.  
Pentru colțuri interioare de 90°.

35
53

0
35

12
0

18
0 30

0

60
0

022820  15,600 Panou TR 60 x 30
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

60
0

300 120

022810  25,700 Panou TR 60 x 60
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

60
0

600 120

022800  28,900 Panou TR 60 x 72
Ramă de oțel cu foaie cofrantă 18 mm.

60
0

720 120
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 Cod art. Greut. kg

023880  31,400 Panou TRA 270 x 30
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm.

27
00

15
50

57
5

57
5

300 120

023870  49,300 Panou TRA 270 x 60
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm.

27
00

15
50

57
5

57
5

600 120

023850  70,200 Panou TRA 270 x 90
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm.

57
5

15
50

57
5

27
00

900 120
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 Cod art. Greut. kg

023900  33,600 Panou TRA 90 x 120
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm.

25 850 325
1200

90
0

120

023891  42,100 Element de colț TAE 270-2
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm. Pentru colțuri interioare de 90°.

57
5

15
50

57
5

27
00

12
0

18
0 30

0

023860  60,700 Panou multifuncțional TAM 270 x 72
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm.  
Pentru colțuri oblice, închideri de capăt, etc.

Complet cu
44 buc. 030300 Dop Ø 20/24 mm

27
00

57
5

57
5

75 75
720

12
0

15
50

57019 x 30 = 
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 Cod art. Greut. kg

054305
054315
054325
054335
054355
054365
054345
054375
054395
054405

374,000
183,000
131,000
112,000
101,000
 71,100
128,000
 80,200
 10,800
 11,700

Panouri TRIO Struktur TS/4 330
Panou TRIO Struktur TS/4 330 x 240
Panou TRIO Struktur TS/4 330 x 120
Panou TRIO Struktur TS/4 330 x 90
Panou TRIO Struktur TS/4 330 x 72
Panou TRIO Struktur TS/4 330 x 60
Panou TRIO Struktur TS/4 330 x 30
Panou TRIO Struktur TS/4 330 x 72
Colțar TRIO Struktur TSE/4 330
Compensator de grosime perete WDAS/4 330 x 5, aluminiu
Compensator de grosime perete WDAS/4 330 x 6, aluminiu
Panou cu foaie cofrantă 21 mm.

023971  15,200 Colțar TAE 90-2
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm. Pentru colțuri interioare de 90°.

35
83

0
35

90
0 12

0
18

0 30
0

023980  23,500 Panou multifuncțional TAM 90 x 72
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm.  
Pentru colțuri oblice, închideri de capăt, etc.

Complet cu
44 buc. 030300 Dop Ø 20/24 mm

30
30

90
0

75 75
720

12
0

57019 x 30 = 

023960  10,700 Panou TRA 90 x 30
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm.

90
0

300 120

023950  18,000 Panou TRA 90 x 60
Panou cu ramă de aluminiu și foaie cofrantă  
de 18 mm.

90
0

600 120
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 Cod art. Greut. kg

127732  11,000 Riglă cofrare capăt MX 15 – 40

612max   min 362

17
0

775

53

259

023500   4,580 Cleștele BFD, zinc.
Pentru toate rosturile de îmbinare ale panourilor 
MAXIMO, TRIO și RUNDFLEX. Compensări de 
până la 10 cm.

Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă 20,0 kN.

16
4

288 259

55 max 220

022601
022611
022621
022641
022651
022631
022661
023301
023281
023291

 72,000
 55,000
 46,000
 41,300
 27,200
 54,000
 30,900
 41,300
  3,970
  4,320

Panouri TRIO Struktur TS 120
Panou TRIO Struktur TS 120 x 120
Panou TRIO Struktur TS 120 x 90
Panou TRIO Struktur TS 120 x 72
Panou TRIO Struktur TS 120 x 60
Panou TRIO Struktur TS 120 x 30
Panou TRIO Struktur TSM 120 x 72
Colțar TRIO Struktur TSE 120
Colțar articulat TRIO Struktur TSGE 120
Compensator grosime perete WDAS 120 x 5, aluminiu
Compensator grosime perete WDAS 120 x 6, aluminiu
Panou cu foaie cofrantă 21 mm.

126740 155,000 Panou TRIO Struktur TS 240 x 120
Panou cu foaie cofrantă 21 mm.

022571
022511
022521
022531
022551
022561
022541
022581
023201
023181
023191

310,000
152,000
108,000
 91,600
 82,700
 58,100
 99,300
 65,400
 88,700
  8,840
  9,560

Panouri TRIO Struktur TS 270
Panou TRIO Struktur TS 270 x 240
Panou TRIO Struktur TS 270 x 120
Panou TRIO Struktur TS 270 x 90
Panou TRIO Struktur TS 270 x 72
Panou TRIO Struktur TS 270 x 60
Panou TRIO Struktur TS 270 x 30
Panou TRIO Struktur TSM 270 x 72
Colțar TRIO Struktur TSE 270
Colțar articulat TRIO Struktur TSGE 270
Compensator de grosime perete WDAS 270 x 5, aluminiu
Compensator de grosime perete WDAS 270 x 6, aluminiu
Panou cu foaie cofrantă 21 mm.
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 Cod art. Greut. kg

128387   8,900 Riglă de colț TVR 45/45-2
Pentru îmbinările colțurilor interioare fără utilizarea 
colțarelor TE, în special la bavurile pereților.

450

18
4

450

11
5

30
40

023551   8,520 Riglă 85
Corespunde riglei de compensare TAR 85 dar fără 
cârlig agățare.

Date tehnice
Moment de încovoiere admisibil: 4,4 kNm

30
30

10
5

850 80

023550  12,300 Rigla de compensare TAR 85.
Pentru compensări dispuse longitudinal,  
supraînălțări, închideri de capăt și alte aplicații  
speciale cu TRIO și MAXIMO.  
Prevăzută cu piese de îmbinare captive.

Date tehnice
Moment de încovoiere admisibil: 4,4 kNm

850

30
30

10
5

80

18
4

115350
123842

  6,320
  9,080

Dispozitive reglabile MX
Dispozitiv reglabil MX 15 - 40
Dispozitiv reglabil MX 15 - 100
Se poate utiliza până la o înălțime de 1,20 m și 
pentru înlocuirea ancorajului la MAXIMO 330.

Complet cu
1 buc. 115331 Bolțuri Ø 12 x 96, zinc.
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Notă
Reglabil în pas de 0,5 cm de la 15 la 40 cm, resp. 
în pas de 0,5 cm de la 15 până la 100 cm.
Date tehnice
Capacitate de tracțiune și presiune admisibilă  
de 9 kN.

750 / 1350

17
4

65

Ø13,2

61
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 Cod art. Greut. kg

023660   3,300 Cap de prindere TRIO, zinc.
Pentru cuplarea contrafișelor și a tensorilor de 
panourile MAXIMO și TRIO. Montaj pe rigidizările 
orizontale și verticale.

Complet cu
1 buc. 027170 Bolț Ø 16 x 42, zincat
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.

16
9

222

18
5

023640   1,140 Ancoră frontală TS, zinc.
Pentru transmiterea solicitărilor din închiderea  
de capăt către panourile MAXIMO și TRIO.  
Tijă filetată DW 15.

Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă 20,0 kN.

440

14
0

58

DW 15

023930   4,100 Element legătură riglă
Pentru utilizarea riglei universale 245.

80

130

350

80

34

44

024240
022030

  0,805
2,170

Accesorii
Pană KZ, zinc.
Cilindru blocaj, zinc.

023920  78,400 Riglă universală 245
Pentru ancorarea unghiurilor oblice, în special  
pentru grosimi mari de pereți și utilizări speciale.

Complet cu
6 buc. 024180 Șaibă axare 20, zinc.
3 buc. 104178 Piesă distanțier HFT
3 buc. 024910 șurub ISO 4014 M20 x 100-8.8, zinc.
3 buc. 781053 Piuliță ISO 7042 M20-8, zinc.

2466

132

80 52
212

52
,5

87
,5 14

0

60 X x 60

80

Ø50
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 Cod art. Greut. kg

054240   1,900 Șipcă de colț, L = 2,70 m
Șipcă de colț din material plastic. Pentru cofraj 
stâlpi TRIO. Lungime 15 x 15 mm.

2700 67

11
5

14
4

112588   5,520 Levier TRIO

1180

Ø26

030300   0,002 Dop Ø 20/24 mm
Pentru acoperirea punctelor de ancorare cu  
Ø 20, Ø 22, Ø 24 mm neutilizate.

Notă
Livrare  unitate de ambalare 250 buc.

28
,4

Ø

13

023650   0,769 Ancoră de capăt DW 15, L = 400, zinc.
Pentru prinderea accesoriilor de panourile 
MAXIMO și TRIO. Tijă filetată DW 15.

Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă 20,0 kN.

400

58

20

DW 15

023820   0,375 Cârlig de ancoră DW 15, zinc.
Pentru prinderea accesoriilor de panourile 
MAXIMO și TRIO. Tijă filetată DW 15.

Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă 20,0 kN.

82 30

68Ø15
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 Cod art. Greut. kg

115168   7,470 Cârligul de prindere în macara MAXIMO 1,5 t
Pentru transportarea panourilor MAXIMO și TRIO.

Notă
Respectați instrucțiunile de utilizare!
Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în macara: 
panouri din oțel 1,5 t,  
panouri din aluminiu 750 kg.

60 11
0

21
8

110

33
2

58185

117322  25,000 Șufă transport MX
Pentru transportarea stivelor de panouri MAXIMO 
și TRIO.

Notă
Respectați instrucțiunile de utilizare!

.

117321  31,000 Șufă combi MX
Pentru transportarea stivelor de panouri  
MAXIMO și TRIO. Pentru prinderea dispozitivului 
de macara MAXIMO 1,5 t și dispozitivului de  
stivuire MAXIMO.

Notă
Respectați instrucțiunile de utilizare!

.

023630   2,080 Suport tirant-2 AH, zinc.
Pentru ancorarea superioară a panourilor utilizate  
la cofrarea fundațiilor și a supraetajărilor.

Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă:
Punct de ancorare 1 = 30 kN
Punct de ancorare 2 = 15 kN

100 145

Ø20,5

15
01

2
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 Cod art. Greut. kg

124554   0,386 Dop de stivuire TRIO colțar

124

12
4

72

750303   0,014 Dop de stivuire TRIO DW 20
Previne alunecarea panourilor și protejează foaia 
cofrantă împotriva deteriorărilor.

2522

56

023440   0,312 Dorn de manipulare TRIO
Pentru transportarea panourilor.

260Ø1
8

115058   7,450 Picior de stivuire MAXIMO
Pentru stivuirea și transportarea a 2 – 5 panouri 
MAXIMO sau TRIO de orice dimensiune.  
Potrivit atât pentru transportarea în macara, cât  
și pentru transportarea cu motostivuitor.

Notă
Respectați instrucțiunile de utilizare!
Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în 
macara 650 kg per bucată, 2,6 t per set.

10
5

81
0

15
0
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 Cod art. Greut. kg

023670
023680

 12,600
 16,700

Schele TRG
Schelă TRG 80
Schelă TRG 120
Pentru crearea de platforme de lucru și betonare la 
cofrajul MAXIMO și TRIO. Montajul pe rigidizările 
orizontale și verticale.

Date tehnice
Sarcină admisibilă 150 kg/m2 la o deschidere  
maximă de 1,35 m.

165

67
3

10
51

930 / 1297
798 / 1165

159

12
0

44
0

3565

128494   0,395 Dispozitiv de stivuire TRIO colț RE

124

12
8

72

128313   0,395 Dispozitiv de stivuire TRIO colț LI

124

12
8

72
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 Cod art. Greut. kg

116292   4,730 Montant schelă HSGP-2
Ca parapet de protecție pentru diferite sisteme de 
cofraj.

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

101592   2,810 Dispozitiv montant schelă TRIO
Pentru montarea parapetului de protecție de  
panourile TRIO.

Complet cu
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.

10
0

30
2 43

21
3

155

116292   4,730
Accesorii
Montant schelă HSGP-2

023590  13,000 Schelă TRG 100/112
Pentru crearea de platforme de lucru și betonare la 
cofrajul MAXIMO și TRIO. Montajul pe rigidizările 
orizontale și verticale. Prin agățarea de rigidizarea 
superioară, schela poate fila cu muchia superioară 
a foii cofrante.

Complet cu
1 buc. 027170 Bolț Ø 16 x 42, zincat
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Date tehnice
Sarcină admisibilă 150 kg/m2

la o deschidere maximă de 1,35 m.

105

85
3

976
1135max 

160
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 Cod art. Greut. kg

027680  49,600 Conector SB-1, 2 – MX/TR/D
Pentru montarea cadrelor SB-1, 2 pe panourile 
MAXIMO, TRIO și DOMINO.

Date tehnice
Capacitate portantă a punctului de ridicare în 
macara 1,0 t, pentru o înclinare ≤ 15°.

60
17

70
m

in
12

70
m

ax
16

50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

Ø21

240

027690
027590
113255
 114107
 114417

  0,368
2,400
0,414
1,190
1,400

Accesorii
Bolțuri SB-TRIO/DOMINO, zinc.
Bridă de prindere pentru SB-1, 2
Bolțuri SB-MAXIMO, zinc.
Șaibă SB-MAXIMO, zinc.
Șaibă SB-MAXIMO WDMX

022950 129,000 Platformă de betonare TRIO MT 120 x 270
Platformă de lucru și betonare pentru MAXIMO și 
TRIO. Se agață și se asigură automat pe panou.

Date tehnice
Sarcină admisibilă 150 kg/m2.

2680

1800440

99
6

12
10

1165

123 1330

440

51
0
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 Cod art. Greut. kg

023800   4,840 Eclisă pentru fundații TRIO
Pentru îmbinarea panourilor TRIO așezate în formă 
de stea cu profil având marginea de 6 cm.

342

8848

182

15
0

023020   0,676 Bandă perforată, rolă 25 m
Pentru utilizare cu dispozitivul de ancorare 
cu bandă perforată TRIO, DOMINO, LIWA și 
HANDSET.

Date tehnice
Forța de tracțiune admisibilă 12,9 kN.

50
20

2250

023010   2,330 Dispozitivul de ancorare cu bandă perforată 
TRIO TLS
Pentru ancorarea cofrajelor utilizate la fundații 
împreună cu banda perforată.

17
1 SW 14

65

027690   0,368 Bolțuri SB-TRIO/DOMINO, zinc.
Pentru panouri de cofraj cu grosimea ramei  
de 12 cm.

125
165

Ø19

114107 
114417

  1,190
1,400

Accesorii
Șaibă SB-MAXIMO, zinc.
Șaibă SB-MAXIMO WDMX

025740   9,140 Conector SB-A, B, C - MX/TR/D
Pentru montarea cadrelor SB-A0, A, B, C pe  
panourile MAXIMO, TRIO și DOMINO.

Notă
1 bucată per punct de ancorare.

125

13
0

12
0

130

027690 
113255 
114107 
114417

  0,368 
0,414 
1,190 
1,400

Accesorii
Bolțuri SB-TRIO/DOMINO, zinc.
Bolțuri SB-MAXIMO, zinc.
Șaibă SB-MAXIMO, zinc.
Șaibă SB-MAXIMO WDMX
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 Cod art. Greut. kg

117468  23,000 Contrafișă RS 450, zinc.
Extensie L = 2,80 – 4,50 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI și a elementelor  
prefabricate din beton.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467  15,500 Contrafișă RS 300, zinc.
Extensie L = 1,90 – 3,00 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI și a elementelor  
prefabricate din beton.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3
9

Ø17

118238  12,200 Contrafișă RS 260, zinc.
Extensie L = 2,30 – 2,60 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI și a elementelor  
prefabricate din beton.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3

117466  10,600 Contrafișă RS 210, zinc.
Extensie L = 1,30 – 2,10 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI și a elementelor  
prefabricate din beton.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3
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 Cod art. Greut. kg

103800 271,000 Contrafișă RS 1400, zinc.
Extensie L = 6,40 – 14,00 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.  Lanțul poate fi operat 
de la bază.

min 6400    max 14000

6460

17 x 200 = 3400 17 x 200 = 3400

10

Ø48,3 Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

400 400

028990 115,000 Contrafișă RS 1000, zinc.
Extensie L = 6,40 – 10,00 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469  40,000 Contrafișă RS 650, zinc.
Extensie L = 4,30 – 6,50 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI și a elementelor  
prefabricate din beton.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140

Ø21

Ø48,3

Ø17
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 Cod art. Greut. kg

113397   1,600 Inel filetat pentru RSS / AV
Inel filetat pentru extensia contrafișelor RSS I,  
RSS II, RSS III și a tensorilor AV 210 ți AV 190 
complet cu 2 șuruburi și piulițe M8.

196

17
9

130

028010  17,900 Contrafișă RSS I
Extensie L = 2,05 – 2,94 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

126666   3,070 Placă de bază 3 pentru RS 210 – 1400
Pentru montarea contrafișelor RS 210, 260, 300, 
450, 650, 1000 și 1400.

Complet cu
2 buc. 105400 Bolțuri Ø 20 x 140, zinc.
2 buc. 018060 Siguranțe 4/1, zinc.
1 buc. 113063 Șurub ISO 4014 M12 x 80-8.8, zinc.
1 buc. 113064 Piuliță hexagonală  
ISO7040-M12-8-G, zinc.

264

64

52

10
5

Ø21

124777   0,210
Accesorii
Șurub ancorare PERI 14/20 x 130

117343   3,250 Placă de bază 2 pentru RS 210 – 1400, zinc.
Pentru montarea contrafișelor RS 210, 260, 300, 
450, 650, 1000 și 1400.

Complet cu
2 buc. 105400 Bolțuri Ø 20 x 140, zinc.
2 buc. 018060 Siguranțe 4/1, zinc.

261

10
6

52
64

Ø21

124777   0,210
Accesorii
Șurub ancorare PERI 14/20 x 130
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 Cod art. Greut. kg

106000   1,820 Placă de bază 2 pentru RSS, zinc.
Pentru montarea contrafișelor RSS.

Complet cu
1 buc. 027170 Bolț Ø 16 x 42, zinc.
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777   0,210
Accesorii
Șurub ancorare PERI 14/20 x 130

028030  38,400 Contrafișă RSS III
Extensie L = 4,60 – 6,00 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 4600     max 6000

4399
Ø16,5 Ø16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020  22,000 Contrafișă RSS II
Extensie L = 2,91 – 3,80 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI.

Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15
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 Cod art. Greut. kg

108135  12,900 Tensor AV 210
Extensie L = 1,28 – 2,10 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI.

Complet cu
1 buc. 027170 Bolț Ø 16 x 42, zinc.
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010

028110   5,180 Tensor AV 140
Extensie L = 1,08 – 1,40 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI.

Complet cu
1 buc. 027170 Bolț Ø 16 x 42, zinc.
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 1080   max 1400

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

980

10 10

057087
057088

  3,720
  4,410

Tensor AV
Tensor AV 82
Tensor AV 111
Pentru alinierea sistemelor de cofraje PERI.

 min. L max. L 
 500 820 
 790 1110 
Complet cu
1 buc. 027170 Bolț Ø 16 x 42, zinc.
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 790     max 1110
min 500     max 820

38Ø

390

10 10

Ø16,5

Ø30

Ø16x42

690
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 Cod art. Greut. kg

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

Notă
Consultați fișa tehnică PERI!  
Filet Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

028120  17,000 Tensor AV RSS III
Extensie L = 2,03 – 2,92 m. Pentru alinierea  
sistemelor de cofraje PERI.

Complet cu
1 buc. 027170 Bolț Ø 16 x 42, zinc.
1 buc. 018060 Siguranță 4/1, zinc.
Notă
Pentru determinarea sarcinilor admisibile consultați 
Tabelele de încărcări PERI.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70Ø
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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


