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eNKOFORM VMK 
FôrMA dE VIGAS dE MAdEIrA

•	 Sistema versátil e polivalente em qualquer geometria de obra.

•	 Baseado no sistema MK, com os mesmos elementos em diferentes 

aplicações de fôrma.

•	 Proporciona excelentes acabamentos de concreto adaptando-se aos 

projetos pré-definidos. Tabuleiro facilmente substituído em caso de 

desgaste.

•	 Fôrma otimizada de acordo com a pressão de concreto definida.

•	 Simples montagem e manuseio do painel:

- Fácil união entre riostras e vigas de madeira

- União milimétrica com o mínimo número de elementos de compensação 

entre painéis

- Menor volume de transporte quanto os componentes se transportam 

desmontados

•	 Segurança garantida. Elementos de proteção de fácil montagem.

•	 Acessórios padrão comuns com outras fôrmas da ULMA: estabilizadores, 

consoles trepantes, ancoragens etc.

Vantagens

Parede reta executada com grandes painéis Execução de pilares

Fôrma para estruturas verticais em edificação e construção pesada. Excelentes acabamentos e altos rendimentos na execução de paredes, pilares, encontros, etc.

Os painéis são formados sob medida segundo as necessidades.

eNKOFORM V-100  
FôrMA dE VIGAS dE MAdEIrA

•	 Versátil e polivalente perante a qualquer geometria.

•	 Excelentes acabamentos de concreto. Formação simples para obter um 

padrão de estrutura de parede definida pelo arquiteto.

•	 Fôrma otimizada de acordo com a pressão de concreto definida.

•	 Compensado facilmente substituível em caso de dano.

•	 Fácil união entre riostras e vigas de madeira.

•	 Menor volume de transporte quanto os componentes se transportam 

desmontados.

•	 Mínimo número de compensações entre painéis.

•	 Segurança garantida. Elementos de proteção de fácil montagem.

•	 União entre painéis simples e alinhada com a Tira de união de painéis. 

Menores danos nas bordas dos compensados.

•	 Acessórios padrão comuns com outras fôrmas da ULMA: estabilizadores, 

consoles trepantes, ancoragens etc.

Vantagens

Grande produtividade e excelentes acabamentos perante a qualquer estrutura vertical em edificação ou 

construção pesada: paredes, pilares, encontros etc.

Os painéis são formados sob medida segundo as necessidades.

Execução de pilares

Solução de fôrma para todas as geometrias em estruturas verticais de concreto


	Index: 


