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Aspek terpenting dari keberhasilan konstruksi struktur gedung adalah sistem 
bekisting. PT PP Presisi Tbk menawarkan teknologi sistem bekisting yang kokoh, 
aman, dan presisi.

Komponen Preform Dokumentasi Pilot Project Preform & Schedule Pemesanan

Tahapan Instalasi Preform & Keuntungan Memakai Preform

Presisi Aluminium Formwork System dibuat dari pembentukan aluminium berkekuatan tinggi, 
yang bila dibandingkan dengan formwork baja, berpanel besar tetapi ringan. Sistem bekisting 
kami tidak hanya mencapai hasil beton yang presisi tetapi juga membuat waktu konstruksi 
lebih cepat.

PREFORM menghasilkan finishing beton tak tertandingi yang tidak memerlukan plester dan menghilangkan proses grinding oleh karena sambungannya 
diciptakan dengan panel. Engineer kami juga mendesain bekisting tangga sehingga beton dapat dituangkan terus-menerus pada dinding, plat lantai, kolom dan 
balok.

Dikarenakan PREFORM mengizinkan siklus rata-rata 6 hari, hal ini dihitung sebagai pengurangan waktu pembangunan. Pengurangan waktu pembangunan 
akan berdampak langsung pada pengurangan biaya pembangunan. Dan juga, dinding non-struktural seperti dinding fasad dan dinding koridor dapat juga 
dilakukan dengan bekisting aluminium kami yang akan mengurangi waktu dan biaya.

PREFORM mengizinkan penuangan beton bersamaan pada dinding, balok, kolom, plat lantai dan tangga dengan mutu beton yang sama. Sistem prop head pada 
support yaitu fix shoring yang mengizinkan pembongkaran panel slab tanpa menghilangkan penyangga. Jadi floor to floor 6 hari dapat tercapai.

Dibandingkan dengan metode konvensional, PREFORM mengizinkan area kerja yang lebih besar untuk pekerja lapangan (lebih sedikit penyangga). Lebih jauh, 
melalui penyediaan panggung pekerjaan luar, pekerja lapangan akan merasa lebih aman dan meningkatkan efisien kerja mereka.

Salah satu keuntungan terbaik PREFORM adalah pemakaian berulang. Pada saat formwork konvensional harus dibuang setelah pemakaian 5-10 kali dan 
formwork besi setelah maksimum pemakaian 50 kali, panel aluminium dapat bertahan hingga lebih dari 300 kali. Setelah 300 kali pemakaian, panel dapat didaur 
ulang. Jadi, tidak ada bahaya ditimbulkan terhadap lingkungan dan menghasilkan sampah lapangan lebih sedikit.

Peningkatan Kualitas

Pengurang Biaya

Penghematan Waktu

Penyedia Keamanan

Ramah Lingkungan

Proses Marking

Instalasi Panel 
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Balok
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Instalasi 
Panel Slab

Instalasi ME & 
Tulangan 
Akhir Slab

Mengijinkan penuangan dinding, slab, balok, kolom dantangga dalam 
penuangan tunggal beton

Pembongkaran panel slab tanpa melepaskan penyangga

Dapat membentuk kolom dan balok beton bersamaan

Tidak dibutuhkan pekerja ahli

Cocok untuk gedung tingkat satu (1) atau dua (2)

Cocok untuk gedung tingkat tinggi

Peralatan formwork menyesuaikan dengan desain yang berbeda-beda

Dapat membentuk semua elemen beton

Perbandingan terendah antara formwork dan area kerja

Merujuk pada semua persyaratan arsitektur dan struktural dari 
pelanggan, tanpa perubahan

Fasilitas self-correction memberikan ketelitian pembentukan yang tidak 
tertandingi

Ramah lingkungan - tidak banyak puing, pembuangan yang tidak kotor

Tidak dibutuhkan crane atau alat berat lainnya

Karakteristik

Jenis Formwork

Formwork 
Meja

Formwork 
Tradisional
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