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Florian F. Dingler, 
a MEVA Schalungs-Systeme GmbH  
ügyvezető igazgatója

„50 éves a MEVA – többek között ez az, 

ami motivál minket az Önökkel folytatott 

szoros partneri együttműködés folyamatos 

 továbbfejlesztésére.”

Kedves Olvasók!

50 évvel ezelőtt édesapámban, Gerhard Dinglerben 
megszületett az ötlet, hogy berendezéseket és 
darukat adjon bérbe a dinamikusan fejlődő épí-
tőiparnak. Figyelembe vette az építőipari vállalko-
zók és a dolgozók igényeit és rövidesen észrevette, 
hogy megnövekedtek a betonzsalukkal szemben 
támasztott követelmények és elvárások. Fokozott 
biztonságot, változatosságot és gazdaságosságot 
akartak elérni az építkezéseken. Ez az igény 1970. 
óta változatlan.

Viszont a munkafolyamatok azóta jelentősen 
megváltoztak. A MEVA ötletei megvalósultak és 
büszkén mondhatom, teljesen átalakították az 
építőipart. Az egyszerű és nagyszerű intelligens 
MEVA zsalukapocs, a Mammut ipari zsalu, az alkus 
műanyag zsaluhéj és sok egyéb újítás beépült a 
munkafolyamatokba és immár világszerte szabvány-
nyá vált az építkezéseken. Ezáltal a sokszor viszon-
tagságos munkakörülmények biztonságosabbá, 
rugalmasabbá és gazdaságosabbá váltak – egysze-
rűen jobbak lettek.

Zsaluzási szaktanácsainkkal és együttműködésünk-
kel támogathattuk Önöket kisebb-nagyobb, egy-
szerűbb és bonyolultabb feladataik megvalósításá-
ban. Ezt őszintén köszönöm.  Megígérhetem, hogy 

mindazok a követelmények, amelyeket a MEVA 
kezdettől fogva magával szemben támasztott, a 
jövőben is megmaradnak. Gondolok itt a felelős-
ségteljes munka, a szenvedélyes odaadás fontossá-
gára, amellyel igyekszünk kielégíteni kívánságaikat 
és igényeiket. 

50 éves a MEVA – többek között ez az, ami minket 
a partneri együttműködés folyamatos továbbfej-
lesztésére motivál. Azon fáradozunk, hogy még 
jobb termékeket és szolgáltatásokat dolgozunk ki 
jövőbeli építkezéseikhez. 

A szakadatlan fejlesztési munka eredményeként 
egyre gyakrabban látható az építkezéseken az 
új StarTec XT, amely az innovatív integrált kom-
bi-átkötéssel három átkötési módot egyesít egy 
rendszerben, és így még változatosabban variálható 
ipari- és lakóépületek építésénél. Az egyik építőipari 
vállalat igazán nagy megmérettetésnek tette ki a 
sokoldalú zsalurendszert, melynek maximálisan 
megfelelt.  Erről és még sok másról olvashat ebben 
a kiadásban. 

A tartalmas olvasás reményében.
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Hírek

Információk a MEVA-ról

Újabb kooperációs szerződést kötött a MEVA a No-
vatec márkakereskedővel.  A Novatec MEVA Pilbara 
vegyesvállalat a két anyacég fő profilját új kompe-
tenciával bővíti: együttműködés a felszíni fejtésnél 
Pilbaraban, Ausztrália észak-nyugati részén fekvő, 
nyersanyagokban gazdag régiójában.

Immár 20 éves az „ötödik kontinensen” létrejött 
sikeres együttműködés. Az adelaide-i székhelyű 
Novatec vállalata többnyire nagyszabású projektek-
ben - mint pl. magas épületek, kereskedelmi köz-
pontok és lakótelepek kivitelezése, valamint kisebb 
infrastrukturális építkezések - vesz részt, többek 
között Brisbane, Perth és Melbourne városában. Az 
Ausztráliában érvényes különösen magas biztonsági 
követelményeket mindkét vállalat sikeresen teljesíti, 
ami példamutató sok globális piac számára.

Már több közös projektet kiviteleztek a ritkán lakott 
nyugati vidéken. A vegyesvállalat Perth után most 
Pilbarara figyel. Itt találhatók a világ leggazdagabb 
vasérc-, és más nyersanyag lelőhelyei. A kiterme-
léshez és a logisztikához nagyszabású infrastruktu-
rális fejlesztések szükségesek, pl. hídfők, valamint 
épületek a kitermelt nyersanyagok elsődleges 
feldolgozásához.

Vegyesvállalat Ausztráliában

A dán főváros, Koppenhága közelében fekvő Ord-
rupgaard Művészeti Múzeum attraktív új szárnnyal 
gazdagodott. Az épületegyüttes Himmelhaven 
elnevezésű szárnyának nagyobb része a felszín alatt 
helyezkedik el és megfelelő teret nyújt a francia 
impresszionisták festménygyűjteményének. Végre 
a közönség is megnézheti például Edgar Degas 
légies pasztell festményeit. A képek között Monet, 
Manet, Gauguin, Renoir, Courbet és sok nagy mű-
vész alkotásai is megtalálhatók.

Jövőre tervezik Ordrupgaard újbóli megnyitását. A 
közönség különös, hollófeketére színezett magas 
betonfalak és szűk folyosók között sétálhat majd. A 
6,50 m magas alsó szint és a 3 m magas földszint 
kivitelezéséhez az Ommen a/s építőipari vállalat 
összesen 950 m² StarTec univerzális többcélú zsalut 
használt fel. A szűk munkagödörben kifizetődött 
egyszerű kezelhetősége. Egyes helyeken 9 mm 
vastag rétegelt falemezzel vastagították az alkus 
műanyag zsaluhéjat, hogy a felület és a fugakép 
megfeleljen az építészeti követelményeinek. Ez 
nem okozott gondot, hiszen a fához hasonlóan a 
műanyag táblába is éppoly egyszerű a szögeket 
vagy csavarokat rögzíteni.

Impresszionisták az alsó szinteken



5

Rézkitermelés Chilében

A MEVA chilei partnere, a GFS (Global Formwork 
& Scaffolding) cég részt vesz a Csendes-óceán és 
az Andok vonulatai közötti rézkitermelési projek-
tekben. A GFS megbízója bevonásával megtervezi 
a műszaki megoldásokat és helyszínre szállítja a 
rézoxid- és rézszulfid-erek kiépítéséhez szükséges 
zsaluzatot. Az ország északi részén, az Antofagasta 
régióban a Mantos Copper vállalata új őrlőépületet 
kivitelez: 28,50 m hosszú, 17,20 m széles, és 14 m 
magas. A masszív, 2,80 m vastag alapot a Mammut 
falzsaluval betonozták. Erre azért volt szükség, 
hogy megfeleljen a szeizmikus követelményeknek, 
az építmény tömegének, továbbá ellenálljon az őr-
lés során fellépő ütődésekből és súrlódásokból 
eredő dinamikus terheléseknek. 

Egy további projekt a Los Pelambres 
bánya nyugati oldalán épülő új bejá-
rati portál, amely a Kordillák hegység-
ben, több mint 3.000 méterrel a ten-
gerszint felett terül el. Ezért az épület 
tetőpanelét a hó várható terhelése miatt 
25  fokos dőlésszögben alakították ki. Ehhez 
a robusztus StarTec és MevaFlex zsalurendszere-
ket, a MEVA32 tartóállvány-rendszert, valamint a 
Triplex oldaltámaszt használták.

Az Ohio államban fekvő Clevelandben a Market 
Square-en egy többcélú épület kivitelezéséhez a 
MEVA síneken vezetett MGC-F kúszórendszerét al-
kalmazták. Az impozáns központban, a történelmi 
múltú Westside vásárcsarnok közvetlen közelében, 
elkészültek az emelt minőségű lakásokat, üzlet- 
és rendezvényfelületeket, valamint mélygarázst 
magába foglaló12-emeletes épület szerkezetépítési 
munkálatai.

A Cleveland Cement építőipari vállalat a liftaknák és 
a lépcsőházak kivitelezéséhez összesen 28 munka-
szinttel a biztonságos és változatosan felhasznál-
ható kúszórendszert, valamint a MevaLite falzsalut 
választotta. 

Az építési és kúszási fázisok alatt az MGC-F biz-
tonságosan és stabilan csatlakozik az építményhez 
és egy egységet képez a falzsaluelemekkel. Daru 
segítségével egyszerűen és gyorsan emelték fel az 
elemeket, a munkaszintek előszerelése kényelme-
sen, a talajon történt. 

A mélygarázs betonozásához a MEVA HN födém-
zsalut használták.

Intelligens kúszórendszer
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50 éves a MEVA

Úttörő és élenjáró
Még nagyobb haszon az ügyfélnek: A MEVA innovációk forradalmasítják az építőipart

Jó volt a megérzése a fiatal Gerhard Ding-
lernek amikor 50 évvel ezelőtt az építőipar 
mellett döntött és megalapította a DINGLER 
Baugeräte GmbH & Co. KG vállalatot. Eleinte 
daruk és berendezések bérbeadásával és el-
adásával foglalkozott.  Gerhard Dingler mindig 
odafigyelt ügyfeleire, gyorsan felismerte, 
hogy a piacnak modern zsalurendszerekre van 
szüksége, és azonnal cselekedett: 1970-ben 
megalapította a MEVA-t – ami a Metallverarbe-
itung, (magyarul fémfeldolgozás) rövidítése –, 
és biztonságos, sokoldalú, gazdaságos techno-
lógiák fejlesztésébe kezdett. Ma már a MEVA a 
zsalutechnika úttörője és élenjáró cége.

Ami egykor a Fekete-erdő északi részében fekvő 
Haiterbach szerény műhelyében elkezdődött, az az 
infrastruktúra konzekvens fejlesztésének köszönhe-
tően folyamatosan növekszik.  A családi irányítású, 
merész víziókban gazdag zsalugyártó középvállalat, 
a MEVA időben nekilátott az új piacok felkutatá-
sának és meg is találta azokat szerte a világban.  
Ma már az összes kontinens 40 telephelyén kínálja 
zsaluit és szolgáltatásait. Professzionális nemzetközi 
projektcsapatok egymástól függetlenül, mégis szoros 
összeköttetésben birkóznak meg minden kihívással.

Zsaluzás. Simán. Okosan.
Az 50 évvel ezelőtt megkezdődött sikertörténetet 
600 munkatárs írja tovább: Haiterbachban otthonra 
talált a kutatás, a fejlesztés, a termelés, a logisztika, 
a technika és az értékesítés. A MEVA a „Zsaluzás. 
Simán. Egyszerűen.” mottójához hűen műszakilag 
tökéletesen kidolgozott, egyszerűen alkalmazha-
tó zsalukat fejleszt, emellett támogatást nyújt a 
felhasználóknak a feladatok megoldásában, hogy 
mindig egy lépéssel előrébb legyenek a biztonság, 
gazdaságosság és a megbízhatóság terén.

Gerhard Dingler 2013-ban átadta a stafétabotot 
fiának, Florian F. Dinglernek, a vállalat ügyvezető-
jének és tulajdonostársának.  Változatlan maradt a 
kreativitás, a zsaluk iránti szenvedély, amiből hosszú 
távon az ügyfeleink csak profitálhatnak.  A MEVA 
termékek, technológiák és szolgáltatások széles 
palettáját kínálja az építkezésekhez – legyen az 
kicsi, vagy nagy beruházás, alapozás vagy magas 
épület, könnyű kézi zsalu vagy teljesen automa-
tikus kúszórendszer. Ma már az építkezéseken is 
megjelentek az intelligens virtuális rendszerek. A 
MEVA naprakészen követi a megváltozott digitális 
munkafolyamatok trendjét és partnercége, a BIM2 
vállalat megalapításával felkészült a jövő kihívása-



7

ira.  Természetesen a „hardvert” is folyamatosan 
továbbfejleszti: az intelligens és hatékony zsalu- és 
kúszórendszereket, a tartóállványokat és támaszo-
kat, a munkaállványokat és az alátámasztásokat...

Mindig új utakon
Az úttörő szemlélet, a kreativitás, a bátorság és 
az építkezések által szerzett magabiztosság a 
zsalutechnika új lehetőségeit tárja fel a MEVA 
előtt. Ez mindig így volt: A MEVA már 1971-ben a 
szakma vezető vásárán, a baumán olyan innovációt 
mutatott be, amely alapvetően változtatta meg 
az építőipart: a daruzást nem igénylő moduláris 
rendszerű keretes zsalut. Ezt követték a MEVA to-
vábbi fejlesztései, amelyek napjainkra már technikai 
standarddá váltak: zsalukapocs - elveszíthető részek 
nélkül (1977), amellyel a zsaluelemek néhány 
kalapácsütéssel erőzáró módon és elmozdulástól 
mentesen illeszthetők, lehetőséget teremtve ezzel a 
zárt és lényegesen stabilabb keretprofilok beve-
zetéséhez.  Vagy megemlíthetjük az alumínium 
zsalurendszert, az első daruzást nem igénylő fal- és 
födémzsaluzatot.

1982-ben nagy figyelmet keltett és megváltoztatta 
a piacot a 97 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő ké-
pességű Mammut nagytáblás ipari zsalu. A MEVA 
kirendeltségeket alapított Németországban és 
külföldön. 2000-ben átállt a 100%-ban famentes 
alkus műanyag zsaluhéjra: Hosszú élettartamának 

és javíthatóságának, valamint a tartósan kiváló mi-
nőségű betonfelületnek, mint zsaluzási eredmény-
nek köszönhetően mérföldkő és egyben tartósan 
megtérülő beruházás a duzzadásra és zsugorodásra 
hajlamos rétegelt faanyagú héjazatokkal szemben.

A 100 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képes-
ségű Mammut XT falzsaluban (2016), továbbá a 
 StarTec XT zsaluban (2019) alkalmazott, újonnan 
kifejlesztett és szabadalomra bejelentett kombi-át-
kötés után az egyoldali átkötésű zsalutechnikában 
újabb ugrásszerű fejlesztések következtek. A MEVA 
egyedüli gyártóként kínálja ezt az innovációt, 
amellyel külön szerelés nélkül, csupán néhány alkat-
résszel és kónuszos ankerrel elvégzik az átkötést. 
A keretbe integrált kombi-átkötés három módszert 
egyesít és lényeges időmegtakarítást garantál a 
zsaluzási munkáknál. Igazi „költséggyilkos”

A MEVA történetét vezérfonalként szövik át a na-
gyobb biztonságot eredményező innovációk, a fel-
használóbarát tulajdonságok és a gazdaságosság.  
„Mi ma fejlesztjük ki azokat a termékeket, ame-
lyekre holnap lesz szüksége az ügyfélnek” - mondja 
Gerhard Dingler, a MEVA alapítója. „A lényeg, hogy 
többletértéket teremtsünk az ügyfél számára.” Vi-
lágszerte MEVA-referenciák százai bizonyítják, hogy 
ez sikerül - az egyszerű házépítéstől kezdve, az 
alagút- és hídépítésen át egészen a Burj Khalifa-ig, 
ami a világ legmagasabb épülete Dubai-ban.
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A StarTec XT remekül teljesít akár 
 „stresszteszten” is!
Az egyszerű és gyors használat fellendíti a lakásépítést.

A MEVA kombi-átkötésének előnyei sokszor 
bizonyítottak már: Egy rendszeren belül tetszés 
szerint választhat átkötési módjainkból, melyek 
lényegesen leegyszerűsítik és lerövidítik a 
zsaluzási munkálatokat. Akik használják már a 
Mammut XT falzsalut, már tudják: a rendszer 
használata nagy építkezéseknél már többszö-
rösen megtérült. Napjainkban pedig a StarTec 
XT utasítja maga mögé konkurenseit lakás- és 
gazdasági célú építmények kivitelezésénél. 

A frankföldi ULLI-Bau építőipari vállalat kiválasz-
tott partnereivel közösen, immár hosszú évek óta 
zavartalanul, határidőre, egy maga kivitelezi az 
építési projekteket. Az ULLI-Bau a minőség köve-
telmények teljes körű biztosításához letesztelte a 
zsalurendszereket. Az ügyvezető igazgató, ifj. Ernst 
Muser, valamint az építésvezetők és munkaveze-
tők ellátogattak Haiterbachba és először a MEVA 
Technikumában, majd utána egy építkezésen is 
meggyőződhettek a zsalurendszer előnyeiről: a 

gyakorlatban, nehéz körülmények között vizsgálták 
és szabályszerű „stressztesztnek” vetették alá a 
StarTec XT zsalut.

„Látni akartuk, hogy mit bír ki a StarTec XT”
108 m² StarTec XT elemet használtak fel egy családi 
ház pincéjének kialakítására a Nürnberg közelében 
fekvő Cadolzburgban. A MEVA zsaluzási terveiből 
kiindulva a betonozást két ütemben végezték. Az 
ULLI-Bau kifejezetten ügyelt arra, hogy ne a legta-
pasztaltabb és a MEVA termékeit jól ismerő dolgo-
zóit bízza meg a feladattal.  Hiszen a valóságban 
a legkülönbözőbb felkészültségű munkás dolgozik 
együtt. A zsaluelemeket és a tartozékokat sem 
kímélték, mert tudatosan zord körülmények között 
dolgoztak, hogy bizonyíthassák gyorsaságukat. 

„Látni akartuk, mit bír ki a StarTec XT és mennyire 
egyszerű a kezelni” - mondta Ernst Muser, az UL-
LI-Bau ügyvezető igazgatója. Bizonyított a rendszer 
egyszerű kezelhetősége, – például a zártszelvényű 



9

©
 O

liv
er

 H
ei

nl

i

ADATOK & TÉNYEK

 Æ Projekt
 - Családi ház, Cadolzburg/Németország

 Æ Építőipari vállalat
 - ULLI-Bau, Lichtenau/Németország

 Æ MEVA rendszerek
 - StarTec XT falzsalu

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

NL München

i

„Az eredmény kiváló: nagyon könnyen kezelhe-
tő, gyorsan felállítható zsaluzat és kifogástalan a 
betonfelület.”
Így nyilatkozik ifj. Ernst Muser, az ULLI-Bau ügyvezető igazgatója, 
a StarTec XT zsaluról szerzett tapasztalatairól.

acél alapanyagú intelligens bordáknak köszönhe-
tően. Ezekre a behegesztett DW-15-ös anyákkal 
gyorsan és erőzáró módon rögzíthetők a tartozé-
kok. Ernst Muser: „Az eredmény kiváló: nagyon 
könnyen kezelhető, gyorsan felállítható zsaluzat és 
kifogástalan a betonfelület.”

A munkások még egy következő próbatételnek is 
kitették a MEVA új StarTec XT zsaluját: A kizsaluzás-
ra nem a szokásos egy-két nap után került sor, 
hanem három-négy napig, egy egész hétvégén át 
állva hagyták a zsalut. Így vizsgálták meg, hogy a 
gyors, védőcső nélküli, egyoldali átkötésre szolgáló 
kónuszos anker milyen egyszerűen oldható. Az 
eredmény: problémamentes kizsaluzás. Ernst Muser 
a330, 270 vagy 135 cm magasságú, valamint a 
270 és 30 cm közötti nyolc szélességű elemválasz-
tékot is megfelelőnek találta. A tábla belsejében 
elhelyezett átkötési helyeket is megelégedéssel 
nyugtázta, mert ennek eredménye a szimmetrikus 
átkötés- és fugakép.

Hatékony anyagfelhasználás
A már régóta működő lichtenau-i vállalatnak rend-
kívül fontos volt, hogy a StarTec XT a már jól bevált 
StarTec és AluStar rendszerekkel kompatibilis.  Az 
elemek jól kombinálhatók egymással és ez különö-
sen hatékony készletgazdálkodást jelent. 

A ULLI-Bau elvárásaiba jól illeszkedett, hogy a 
StarTec XT alapvetően az alkus műanyag zsaluhéjjal 
készül. A közel 20 éves használat során a vállalat 
meggyőződött a zsaluhéj kiváló tulajdonságairól – 
hosszú élettartamról, javíthatóságról és egyszerű 
tisztíthatóságról –, továbbá a többszörös felhasználás 
után is remek betonminőségről. Ernst Muserék azt 
tapasztalták, hogy a tűzihorganyzott, teljesen zárt 
elemprofilok robusztusabbak, mint a porbevonatúak.

A kombi-átkötés meggyőző ereje
Az integrált MEVA kombi-átkötésű, többcélú zsalu 
egy további, nem mindennapi próbán is bravúrosan 
megállta a helyét. Eleinte kételyek merültek fel, 
hogy az ártéren fekvő ház pincefalainak tömített-
sége teljesen kielégítő lesz-e, ám a MEVA speciális 
XT-tömítőbetétjei kifogástalanul zártak.

„Már a MEVA Technikumában felállított StarTec 
XT forgatható kombi-átkötését látva is jónak tűnt 
a rendszer.  Az építkezésen aztán teljesen megy-
győzött egyszerű kezelhetősége” - foglalta össze 
Ernst Muser. A MEVA StarTec XT tulajdonságainak 
összegzése a következő felismeréshez juttatta: 
„A siker titka: integrált kombi átkötés’”

A bravúros teszt után az ULLI-Bau további 
 StarTec XT zsalukat rendelt.
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Gyorsan megtérült az egyoldali átkötésű és 
az intelligens XT kónuszos ankerrel felszerelt 
nagyteljesítményű Mammut XT falzsalurend-
szer alkalmazása egy norvégiai gondozóin-
tézet építésénél. Maxbo Teknikk, a MEVA 
forgalmazó partnere, szállította az anyagokat 
és szaktanácsaival támogatta az építőipari 
vállalatot.

A Skandináviára jellemző, letisztult és egyszerű, 
funkcionális architektúrájú épület lényegében egy 
tömörfából épített passzívház. Az „Omsorgssenters 
Biri“ gondozó intézet 18,00 m széles, 12,00 m 
magas és baloldalt enyhén hátra tolt beton főfala 
azonnal magára vonja a figyelmet. A Lillehammer 
(1994-es téli olimpiai játékok) közelében elterülő 

A Mammut XT megmutatja, mire képes 
Hatékonyság és gyorsaság az új norvég gondozóközpont építésénél

sziklás és csupán egy hídon át nehezen megköze-
líthető terepen megbízható és lehetőleg könnyen 
kezelhető megoldásra volt szükség. Ezért esett a 
választás a Mammut XT rendszerre. 

A Gjøvik város megbízásában épülő 5.000 m² 
hasznos felületű épület munkálatainál az intelligens 
MEVA zsalurendszer és kombi-átkötése megmutat-
hatta képességeit: nagy hatékonyság, változatos 
felhasználási lehetőségek, egyszerű logisztika és 
időmegtakarítás. A követelmények és a falvastag-
ságok függvényében egy- vagy kétoldali átkötés 
is lehetséges – miközben nincs szükség kiegészítő 
elemekre, amelyek felszerelése sokáig tartana. 
A keretelemek szerkezeti magasságába beépített, 
elfordítható átkötési hely egy kézmozdulattal köny-
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ADATOK & TÉNYEK

 Æ Projekt
 - Biri Omsorgssenter, Norvégia

 Æ Megbízó
 - Gjøvik kommune, Norvégia

 Æ Építőipari vállalat
 - Betonmast Innlandet AS, Norvégia

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut XT falzsalu
 - Triplex oldaltámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - Maxbo Teknikk, Norvégia

i

nyedén átállítható az átmenő átkötésről a menetes-
re, majd ugyanilyen egyszerűen vissza. Így könnyen 
választhatunk három átkötési mód közül: kétoldali 
(hagyományos), egyoldali DW 20-as XT-átkö-
tőszárral és védőcsővel, vagy egyoldali, a praktikus 
XT-kónuszos ankerrel, védőcső nélkül.

Az ilyen nagyfelületű falak építésénél, mint ami-
lyennel az Omsorgssenter Biri-nél is találkozunk, az 
egyoldali átkötés a legjobb, XT-kónuszos ankerrel, 
védőcső nélkül. Jo Sandum, a Betonmast Innlandet 
üzemvezetője, így magyarázza: „Ennél a projektnél 
a Mammut XT egyedülálló átkötési megoldására 
kellett hagyatkoznunk.” A kompakt rendszernek 
köszönhetően sok szabad hely maradt a földmun-
kákhoz. Az átkötést a záró oldalon az előzőleg fel-
állított munkaállványról végezték. A kezdő oldalon 
viszont erre nem volt szükség. Ezen az oldalon a 
több mint 12 m magasan kinyúló zsalut a Triplex ol-
daltámaszaival biztosították. „Ezeket a munkákat a 
már megszokott kettő helyett, csupán egy dolgozó 
is el tudta végezni.

A betonépítmény határidőre és az elvárásoknak 
megfelelően kiváló minőségben készült el, ami a 
teljes felületi 100 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő 
képességnek és a nagytáblás elemeknek (max. 
350 x 250 cm = 8,75 m²) köszönhető. „A robusztus 
Mammut XT-vel sok időt takarítottunk meg a beto-
nozásnál“, tájékoztatott Jo Sandum. Az intelligens 
funkciós borda a behegesztett Dywidag-anyák-
kal egyszerűvé és biztonságossá tette a zsaluzat 
szerelését és bontását. A MEVA tányéros orsóval 
teherviselő módon felszerelhető az összes tartozék, 
mint pl. konzolok, támasztórudak és a merevítő 
hevederek.

A gondozóközpontot közvetlenül karácsony előtt 
szeretnék megnyitni. A fűtést napkollektorok, 
valamint a kőzetben tárolt hő, hőszivattyús fel-
használásával oldják meg. Az építkezés helyszínén 
is modern technológiákat alkalmaztak: a földmun-
kákhoz elektromos meghajtású kotrógépet, és a 
zsaluzási munkákhoz természetesen a hatékony és 
gazdaságos Mammut XT-rendszert.

A Betonmast Innlandet dolgozói meg vannak győződve a Mammut XT előnyeiről.
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Ausztriában a 31 lakásos társasház építése 
gyorsan haladt és kiváló betonminőségben 
készült. A StarTec XT és MevaDec modern 
zsalurendszerek a rugalmas és hatékony 
 munkavégzés biztosítékai. 

„Izgalmas, hogy mennyi minden történik néhány 
hét alatt a Feldgasse-n” - posztolta RIEDERBAU 
még augusztusban a Facebook-on.  „A szerkeze-
tépítési és a betonozási munkákkal már majdnem 
elkészültünk.” Nem sokkal ezután elérkezett a 
pillanat:  Az Inn folyó mentén a város híres erő-
dítményére néző kufsteini projekt építése minden 
előzetes elképzelést felülmúlt. 340 illetve 270 m2 
alapterületen két attraktív lakóépület készült, 31 
kiváló minőségű lakással, közös alsó szinttel, külön 
földszintekkel és három, ill. négy emelettel. 

Az új fejlesztésű zsaluinkkal időt nyerhet 
A StarTec XT és MevaDec kiváló minőségű lakóegységek megalkotására született. 

A tiroli vállalat a MEVA legújabb zsalurendszere, 
az új StarTec XT falzsaluzat, valamint a könnyű, jól 
kezelhető MevaDec födémzsaluzat mellett döntött. 

Az XT-átkötőszárral sok idő takarítható meg
A StarTex XT integrált kombi-átkötésével egyetlen 
egyszerű kézmozdulattal rugalmasan válthatunk a 
háromféle átkötési mód között anélkül, hogy ehhez 
kiegészítő elemekre lenne szükség.  A dolgozó 
könnyen választhat az egy- vagy kétoldali átkötés 
közül, védőcsővel vagy anélkül.  Az építésvezető, 
Fabian Gfäller és csapata a 270 cm magas falak 
betonozásakor az egyoldali átkötést és az XT kó-
nuszos ankert választotta. Az épület falvastagságát 
egyszerűen rögzített távtartó gyűrűkkel határozták 
meg és mivel ez a méret állandó volt, így ismétlődő 
mérésekre sem volt szükség.  A védőcsövek és a 
kónuszok feleslegessé váltak, úgy ahogy a többi 
szokásos, az alábbiakban felsorolt részfeladat is: a 
csuklós tányéros anyák előzetes felszerelése a ha-
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Többlakásos épületek, Kufstein, 

Feldgasse (Ausztria) 

 Æ Építőipari vállalat
 - Rieder Baugesellschaft m.b.H. & 

Co. KG (Ausztria)

 Æ MEVA rendszerek
 - StarTec XT falzsalurendszer
 - MevaDec födémzsalu-rendszer

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme 

 Gesellschaft m.b.H., Pfaffstätten, 
Österreich

i

gyományos átkötőszárakra, előzetes behelyezésük 
a szimpla oldali zsaluba, a falvastagság meghatáro-
zásához a védőcsövek méretre vágása, a védőcsö-
vek és kónuszok összeszerelése az átkötőszárakon, 
továbbá be- és kizsaluzáskor a csuklós tányéros 
anyák fel- és leszerelése a kontra oldali zsaluzaton 
... Mindezeket összeadva az időmegtakarítás már 
jelentős.  „A StarTec XT és XT-kónuszos átkötőszár-
ral ellátott falzsaluzatnak hála a be- és kizsaluzásnál 
sok időt megspóroltunk” - állapította meg Fabian 
Gfäller, az építésvezető. 

Korai kizsaluzás kalapácsütésre
A RIEDERBAU a továbbfejlesztett, még könnyebb és 
még egyszerűbben kezelhető MevaDec-kel végezte 
a födémzsaluzást.  A rendszer nincs merev raszter-
hez kötve, így bármely alaprajzhoz és födémvas-
tagsághoz rugalmasan alkalmazható.  A rendszer 
által meghatározott támaszkiosztás gondoskodik 
a biztonságról, garantálja az egyszerű szerelést és 

az optimális anyagkészletet. Az elemek fentről és 
lentről is egyszerűen szerelhetők.  Hála a minimális 
illesztési felületeknek, gyorsan felállítható. A kufs-
tein-i építkezésen gyorsan térült a korai és gyors 
kizsaluzás, amelyhez az ejtőfejes-főtartós-betéte-
lemes módszer esetén csak néhány kalapácsütésre 
volt szükség.  A zsaluelemek leszerelése, majd 
egyszerű és gyors letisztítása alatt a pillérek tovább-
ra is biztonságosan tartják a födémet. Utána máris 
újra használhatók a következő zsaluzási ütemnél.  
Mindennek köszönhetően az anyagkészletezés 
optimális és a logisztika is egyszerűbb. 

A StarTec XT és a MevaDec zsaluknál a hosszú 
élettartamú, javítható és szegelhető alkus műanyag 
zsaluhéj már alapfelszereltség. A műanyag nem 
vesz fel vizet, nem duzzad és nem zsugorodik. Ro-
busztus, sima felülete pedig számos használat után 
is első osztályú betonminőséget garantál.
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Berlin nevezetes sétálóutcáján, a Kurfürstend-
ammon mindig rohan az idő. Ez a sugárút már 
sok mindent látott és ismét megújul. A Vilmos 
császár emléktemplom közvetlen közelé-
ben épülő „Gloria Berlin” iroda- és üzletház 
kivitelezésénél a MEVA zsalutechnikájára és 
tervezési kompetenciájára támaszkodtak az 
építők.

„Gloria Berlin” – valaha a főváros legjelentősebb 
mozija volt, amely a filmvilág ismert személyisége-
it vonzotta a filmfesztiválokra, a „Ku’damm“-ra. 
A jövőben az új „Gloria Berlin” attraktív üzletei és 
irodái csábítják majd ide az ügyfeleket. Egy év lefor-
gása alatt, 2020. májusáig befejeződtek a közel 
25.000 m² összfelületű két új iroda- és üzletház 
nagy pillértávolságú és belmagasságú födémeinek 
szerkezetépítési munkái.  Az épület homlokzata 
a Ku’damm történelmi építészet elemeit idézi. Az 
üveg és terméskő elemek jól beolvadnak a meglévő 
homlokzat képébe. 

Az acél szerkezetű két alsó szint (műszaki szint 
és kiskereskedelmi üzletszint), a földszint és az öt 
emelet, valamint a hátsó részben elhelyezett tech-
nikai szint kb. 3.400 m² területű exkluzív építési 
telken épült. 14.500 m³ betont és 2.400 t acélt 
használtak fel a 8.500 m² vasbeton fal és több, 

Új pompás épület a Ku‘damm-on
Szűk helyen épült a „Gloria Berlin” iroda- és üzletház.

mint 20.000 m² monolit födém megépítéséhez. Az 
utóbbi teljes egészében monolit építési eljárással 
készült, mivel az 1. emeletig Cobiax elemes-födé-
mek, míg a felsőbb emeleteken integrált hűtő-fűtő 
vezetékrendszerű födémek készültek.

Pontos koordinációra volt szükség
Kiemelt hely a forgalmas belvárosban, nehezített 
közlekedési viszonyok, a szomszédságban elhelyez-
kedő szállodák, egyszóval bonyolult körülmények 
az építkezés helyszínén: ezek a szituációk rugalmas-
ságot és pontos koordinációt követeltek Mathias 
Lippski, a Mark-A. Krüger Bauunternehmung 
építésvezetője, és Enrico Seeger művezető vezette 
csapattól. De még ennél is több kihívással kellett 
megbirkózniuk: A 2. emelet nagy részén technikai 
okokból szükségessé vált a munkagödör megtá-
masztása, amihez 60 cm átmérőjű acél csöveket 
használtak. Az építési területen található távfűtő 
vezetékeket az éppen zajló munkák közben kellett 
át-, majd újra üzembe helyezni. A Ku’damm 15. sz. 
alatti, ugyancsak a „Gloria Berlin” épületegyüttes-
hez tartozó történelmi épület párhuzamosan zajló 
felújítása is megkövetelte a szoros együttműködést 
és koordinációt a szomszédos építkezés munkatár-
saival. Végül, de nem utolsó sorban, a talajvíz- vi-
szonyok miatt a 2. emelet befejezéséig a vízvéde-
lemhez is jelentős munkaerőre volt szükség, hogy 
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az alsó szinteket kb. 8 m mélyen a talajvíz nyomása 
ellen biztonságosan megépíthessék.

A talajvíz viszonyok miatt résfalas munkatérhatá-
rolásra volt szükség, s ebből adódóan az alsó két 
szint bélésfalai, egyoldali zsaluzattal készültek a 
résfalnak betonozva. Könnyű volt a robusztus, csu-
pán 2,45 m mélységű STB 450-es támasztóbakok 
szállítása. Kompakt kivitelüknek köszönhetően úgy 
tárolásuk, mint felhasználásuk rendkívül helyta-
karékos. A falzsaluzat okozta terhelés levezetése 
az alapzatba nem okozott nehézséget. Viszont a 
MEVA műszaki osztályával folyamatos egyeztetésre 

volt szükség, hogy a támasztóbakoknak az üreges 
födémre gyakorolt nagy terhelését levezessék. En-
nek biztosítására további kiegészítő intézkedéseket 
javasolt a MEVA, amelyeket a kivitelező cég sikere-
sen megvalósított. A gazdaságos, akár 100 kN/ m² 
frissbetonnyomás-felvevő képességű Mammut 
350-es falzsaluval könnyedén megvalósítható akár 
az 5,2 m-t is elérő falmagasság is. A 2. emeletig kb. 
4,5 m belső magasság volt a követelmény. 

... tovább a 16. oldalon



16

©
 M

ar
k-

A
. K

rü
ge

r B
au

un
te

rn
eh

m
un

g 
G

m
bH

©
 M

ar
k-

A
. K

rü
ge

r B
au

un
te

rn
eh

m
un

g 
G

m
bH

ZsaluLenyomat XI/20

Maximális födém fesztávok
Az iroda- és üzletház födémének betonozásához 
3.185 m² MevaDec-elemet használtak fel. A bel-
térben úgy értek el tágas, levegős hatást, hogy az 
1. emeletig Cobiax elemes födémet és acélszelvé-
nyekkel erősített pilléreket kombináltak egymással. 
A födém ily módon csökkentett súlyának és a nagy 
teherbírású acél erősítésű pilléreknek köszönhetően 
– a pillérek kis keresztmetszete ellenére – maximális 
födém fesztávokat értek el. Különösen stabil, fe-
szített - acél erősítésű pilléreket és gerendákat épí-
tettek be. A 3-5. emeleten a födémeket hűtő-fűtő 
vezetékrendszerrel látták el, hogy később az épület 
használata során a masszív épületelemek is segítsék 
az épület temperálását. A MevaDec zsalu megköny-
nyítette a kivitelező cég munkáját. A födémzsaluval 
gyorsan és problémamentesen lehetett alkalmaz-
kodni a csővezetékek elágazásaihoz a födém alsó 
oldalán. Ahol kellett, a csőátvezetések helyein a 
MevaDec födémelemeket építéshelyi anyaggal 
helyettesítették.

A Mark-A. Krüger Bauunternehmung cég a 
Ku’damm-on a biztonságos feljárás érdekében a 
csúszásmentes burkolatú MEVA MTT lépcsőtornyot 
is alkalmazta. Továbbá több mint 3200 EuMax-tá-
maszt használt, melyek alkalmazási magassága 
akár az 5,50 m-t is elérhette, valamint a kényelmes 
munkavégzéshez az 1,25 m széles járófelületű BKB 
összecsukható betonozó állványokat vette igénybe.

A szerkezetkész építmény elkészülte után Mathias 
Lippski építésvezető elégedetten így nyilatkozott:  
„A MevaDec egy olyan zsalurendszer, amely az 
építkezésen végig jól alkalmazkodott a legkülönbö-
zőbb födémmagasságokhoz és követelményekhez, 

mindemellett könnyű és könnyen kezelhető volt. 
Így a MevaDec jelentős mértékben támogatta a 
három toronydaru tehermentesítését, továbbá a 
szerkezetkész építmény határidőn belüli kivitelezé-
sét.”

ADATOK & TÉNYEK

 Æ Projekt
 - „Gloria Berlin” iroda- és üzletház 

Berlin/Németország

 Æ Építtető
 - CENTRUM Projektabwicklung GmbH, 

Düsseldorf/Németország

 Æ Építőipari vállalat
 - Mark-A. Krüger Bauunternehmung 

GmbH, Bernau Berlin közelében/Né-
metország

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350 falzsalu
 - MevaDec födémzsaluzat
 - STB 450-es támasztóbak
 - BKB összecsukható betonozó állvány
 - EuMax födémtámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

Kirendeltség Berlin/Németország

i

... 15. oldaltól
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Az élelmiszerboltok építése során minden 
nap számít.  Egyre többet keresik az egyszerű 
felépítést, bontást és átépítést lehetővé tevő 
megbízható megoldások.  A MEVA MT 60-as 
tartóállványa egy dél-németországi építkezé-
sen igencsak jól teljesített.

A nyugalmas Albstadt - Tailfingen új élelmiszer 
áruházzal gazdagodott.  A bevásárló szint felett - 
amely mintegy 100 m hosszú, 30 m széles és 6 m 
magas - két zárt, 3 méter magas parkoló szint 
épült.  A Stolz építőipari vállalat 8.500 m3 betont 
és 1.500 t betonacélt használt fel. Első alkalommal 
dolgoztak a MEVA MT 60-as tartóállványával. Az 
összesen 85 torony betonozási munkái során a fő 
feladat a födémszerkezet biztosítása volt. 

Hatékony munkavégzés
Először az alulbordák zsaluzására került sor 5 m 
alsó sík magasságban, a kizsaluzást követően 

A rugalmasság mindent visz
Az MT 60-as tartóállvány egy élelmiszer áruház építése során bizonyított

EuMax 30/550 födémtámaszokkal támasztották 
alá.  Aztán az alulbordák között tartóállványokat 
emeltek a félkész födémekhez. A nagyteljesítményű 
rendszernek (száranként 60 kN terhelés és akár 
71 cm-es födémvastagság) mindez nem okozott 
gondot.  Ahhoz hogy a szegmensenként integrált 
feljárókkal és teljeskörű leesés elleni védelemmel 
ellátott tornyokat gyorsan át lehessen helyezni, 
csupán néhány elem leszerelése szükséges. A 
görgőkön gurítható komplett toronyegységeket 
gyerekjáték áthelyezni, majd azok néhány egyszerű 
kézmozdulattal, - szerszámok, csapok és dugók 
nélkül -, gyorsan újra felszerelhetők és beállíthatók.  

A rendszer meggyőzte a Stolz Bau-t, így a cég úgy 
döntött, hogy a parkoló szint betonozásánál is ezt 
használja.  Az MT 60 csupán három kerettípussal 
rendelkezik, legnehezebb eleme is csak 15 kg-ot 
nyom, 18,66 m magasságig alkalmazható.

Adatok & tények 

 Æ Projekt
 - Élelmiszer áruház, Tailfingen/D

 Æ Építőipari vállalat
 - Stotz Bau GmbH & Co. KG, 

 Balingen/D

 Æ MEVA-rendszer
 - MT 60 tartóállvány

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

Haiterbach, Németország

i

„Az MT 60 gyors szerelhe-
tősége meggyőző volt. Időt 
nyertünk és a biztonság sem 
csorbult.”
Alexander Kapla, Stotz Bau ügyve-
zetője.
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Karlsruhe-ban a MEVA falzsalu és az MT 60-as 
tartóállvány segítségével épült a 12 m magas 
gazdasági épület.

1897-et írtunk, amikor a 25-éves Ernst Schoem-
perlen egy autót vásárolt Karlsruhéban és első 
autótulajdonosként robogott a badeni város utcáin. 
Nagyon bosszantották az autó gyakori meghibáso-
dásai, így ellátogatott Mannheimbe a gyártóhoz, 
hogy Carl Benzzel, az autógyártás úttörőjével meg-
vitassa javítási ötleteit és kipróbálja az új Benz-jár-
műveket. 1898-ban Schoemperlen kibérelt egy 
épületet és annak hátsó udvarában megalapította 
Németország első autókereskedését és autójavító 
műhelyét. Ma az S&G Automobil AG vállalat a 
Mercedes-Benz partnere és 1.400 dolgozót foglal-
koztat. Karlsruhe-ban, a cég székhelyén a MOSER 
GmbH & Co. KG építőipari vállalat háromemeletes 
haszonjármű központot épített, melynek zsaluzását 
a MEVA tervezte. A helyszínen előállított betonból 
készülő nagyfelületű falakat gyors tempóban húz-
ták fel a jól bevált Mammut 350-es falzsalurendszer 
segítségével.

A 85 m² födémfelületű és több, mint 12 m magas 
előtető megépítéséhez MT 60-as tartóállványokat 
bérelt az építőipari vállalat. Mivel az összeszere-
lésük egyszerű - történjen ez akár fektetve vagy 
állítva - , gyorsan elkészültek vele az építkezésen 
is. Szereléskor egyszerű forgatással létrehozhatók 
a modulokat egymáshoz rögzítő csatlakozások. A 
biztonságos munkavégzés az MT 60 integrált részét 
képező elemeknél is garantált, köztük az egyes 
szegmensekhez tartozó biztonsági feljárónál, a 
keretbe rögzített állványburkolatoknál vagy a mun-
kaszinteken a leesés elleni körkörös védelemnél is.

Fel a magasba az MT 60-nal
Új épülettel bővül Németország legrégibb autókereskedése

ADATOK & TÉNYEK

 Æ Projekt
 - Haszonjármű központ S&G, Karlsruhe/

Németország

 Æ Építőipari vállalat
 - MOSER GmbH & Co. KG, NL Baden-

Baden/Németország

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350 falzsalu
 - Circo körpillérzsalu
 - MT 60-as tartóállvány
 - KAB összecsukható munkaállvány

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

Telephely Stuttgartban

i

Daruval vagy görgőkön komplett toronyegységek 
mozgathatók a kívánt helyre. Az MT60 három 
méretben elérhető (100, 75 és 50 cm magas) és 
maximum 15 kg súlyú elemei teszik lehetővé az 
akár 18,66 m magas födémek alátámasztásának 
megépítését. A 12 m magas és 255 m² födémfe-
lületű előcsarnokhoz is természetesen az MT 60-at 
használták. Ehhez a MEVA szakemberei hivatalos 
statikai tervet készítettek. A száranként max. 60 kN 
teherbírású moduláris tartóállvány nagy terhelések 
alátámasztására és akár 71 cm-es födémvastagság-
hoz is kiválóan alkalmas.

A balesetmentes munkavégzés jegyében a MEVA 
KAB összecsukható munkaállványát alkalmazták, 
amelynek széles járófelületén kényelmes és bizton-
ságos a munkavégzés magasban is. Az előcsarnok-
ban a 11,88 m magas látványbeton oszlopokat a 
Circo körpillérzsaluval három szakaszban betonoz-
ták.

Christian Kary, a MOSER GmbH & Co. KG építésve-
zetője mindezt így foglalta össze: „A MEVA rend-
szereivel problémamentesen, az ütemterv szerint 
dolgoztunk és teljesíteni tudtuk a betonminőségre 
vonatkozó összes előírást."
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Kiváló minőség használt zsaluzattal
A felújított MevaDec elemek az irodaház építése során ismét 
 bebizonyították, mire képesek

Padebornban Westend-Carree néven egy attr-
aktív irodanegyed épül.  A födémek elkészí-
téséhez a ck-Wohnungsbau a már jól bevált 
MevaDec zsaluzat kitűnő minőségű, gyárilag 
felújított használt elemei mellett döntött. 

Az építtető követelményei egyértelműek voltak:  A 
zsalurendszer ne igényeljen daruzást, egyszerűen 
kezelhessék, és a főtartó iránya könnyen változ-
tatható legyen.  A MOOG Baumaschinen + Geräte 
GmbH ezeket a feltételeket a kézreálló MevaDec 
rendszerrel teljesítette és 712 m2 zsalufelületet szál-
lított az építőipari vállalatnak, a ck-Wohnungsbau 
GmbH-nak.  Külön kiemelendő, hogy a zsaluzat 
a MEVA bérelhető zsaluparkjának használt zsalu 
szortimentjéből származott.

Egyszerű kezelhetőség daru igénybevétele 
nélkül
Öt emelet épült 2,75-3,30 m közötti falmagasság-
gal, a betonfedések összterülete kb. 18.000 m2-t 
tett ki. A MevaDeck előnyei összeadódtak, így az 

építkezés gyorsan haladt.  Ez a zsaluzat nincs merev 
raszterhez kötve, így bármely alaprajzhoz és fö-
démvastagsághoz rugalmasan hozzáigazítható.  Az 
elemek fentről és lentről is egyszerűen szerelhetők.  
A rendszer által adott támaszkiosztásnak köszönhe-
tően egyszerű a szerelés és az anyagkészletezés is 
optimalizálható.  A minimális illesztési felületeknek 
hála, gyorsan felállítható. Óriási előnynek bizonyult 
a korai és gyors kizsaluzás, amelyhez - az ejtőfe-
jes- főtartós-betételemes módszerrel - csak néhány 
kalapácsütésre volt szükség. A betonozott födéme-
ket a pillérek tartották, míg a zsaluelemek leszerelé-
se, tisztítása és újrafelhasználása zajlott.  Ezáltal az 
anyagkészletezés optimalizálható és a logisztika is 
egyszerűbb.

Kezelhetőségével és az egyes elemek kis súlyá-
val az intelligens zsalurendszer döntő mértékben 
hozzájárult a daruzási idő csökkentéséhez és az 
építési határidő betartásához. „A MEVA használt 
zsalu választékából származó MevaDec elemek az 
építkezésen maximálisan bizonyították kiváló minő-
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Westend-Carree irodakomplexum,  

Paderborn (D)

 Æ Építőipari vállalat
 - ck-Wohnungsbau GmbH,  

Paderborn (D)

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat
 - AluStar falzsalu

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

Rajna/Ruhr-vidéki kirendeltség
 - Lebonyolítás: MOOG Baumaschinen + 

Geräte GmbH, Paderborn (D)

iségüket.  Nagyon elégedettek vagyunk” - tájékoz-
tatta a ck-Wohnungsbau építőipari cég szerződéses 
partnerét, a MOOG és a MEVA területi vezetőjét.

Vonzó árak és személyre szabott garancia
A használt MEVA kereteket és zsaluhéjakat a gyár-
ban alaposan megvizsgáljuk, kiváló minőségben 
felújítjuk és gondosan ellenőrizzük, hogy további 
használatra alkalmasak-e, mielőtt személyre szabott 
garancia mellett és vonzó árakon ismét értékesí-
tésre kerülnek.  Kijavítjuk a szegelhető és hosszú 
élettartamú alkus műanyag zsaluhéjakat, amelyek 
robosztus és sima felületükkel többszöri használat 
után is biztosítják az első osztályú betonminőséget.  
Ezáltal az elemek még sok évig kiváló szolgálatot 
tesznek az építkezések kemény munkanapjaiban.

Így volt ez Kelet-Westfáliában is a Westend-Carre 
irodanegyed kivitelezésén: a ck-Wohnungsbau 
építkezése gyorsan haladt és a betonminőség is 
kifogástalan volt.  Ezen kívül a szintén egyszerűen 
kezelhető, könnyű és daruzást nem igénylő AluStar 
falzsaluzatot használták.  Az összkép nem hagyott 
maga után semmiféle kivetnivalót.

Westend-Carree irodakomplexum A II Paderborn (balra): A födémek betonozása a használt MevaDec zsaluzattal mindenütt kiváló minőségben készült. 
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Limassolban, Ciprus második legnagyobb vá-
rosában befejeződtek egy hatemeletes iroda-
ház szerkezetépítési munkálatai. Az építőipari 
vállalat először dolgozott MEVA-rendszerekkel 
a Földközi-tenger szigetén. Az ügyvezető 
igazgató teljesen elégedett a kiszolgálással és 
az eredményekkel is.

Pezseg az élet a déli parton fekvő 235.000 lakosú 
városban. A belvárosi építkezésnél itt jól megszer-
vezett logisztikai háttérre és intelligens anyagfel-
használásra voltn szükség. Különösen azért, mert a 
projekt helyszínén csak nagyon kevés volt a hely az 
anyagok tárolására, emellett az építési felület ne-
hezen volthozzáférhető és szinte teljes mértékben 
beépítésre került. A Trapezaris Construction által 
létesített épületen először a domború boltozatú, 
hosszanti oldalak ragadják meg a figyelmünket. 
A látogatókat tágas, 6 m magas átrium fogadja.

A Fromtec Ltd., amely biztonságos és sokoldalú 
zsalurendszerekkel látja el a ciprusi építőipart, a 
MEVA-rendszerek egész sorozatát szállította ehhez 
a projekthez: a bérelhető vagy megvásárolható Me-
vaDec és MevaFlex födémzsalut, a StarTec falzsalut, 
az EuMax támaszt, az MT 60-as tartóállványt, és 
végül a moduláris MEP tartóállványokat.

Jól sikerült premier Cipruson
Egy irodaház építésénél remekül teljesített a MevaDec és a StarTec 

A StarTec mindenütt megállja a helyét
Az összes külső és belső fal, a lépcsőház- és liftak-
na, valamint a pillérek betonozásához túlnyomó 
részben 270/90 cm méretű StarTec falzsalurend-
szert használtak. A rendszer univerzálisan felhasz-
nálható és egyszerűen kezelhető, így nagyon jól 
bevált a lakó- és gazdasági épületeknél. A nagyobb 
felületek zsaluzásához a dolgozók egyszerűen a kí-
vánt méretre szerelték össze az elemeket konzolok, 
merevítő hevederek, MEVA tányéros orsók és zsa-
lukapcsok felhasználásával. Ezeket azután daruval 
szállították rendeltetési helyükre. A 60 kN/m² friss-
betonnyomás-felvevő képességű StarTec mindenütt 
megállta a helyét. Az faláttörések kialakítását a 
MEVA FormSet-tel oldották meg. A két földalatti 
szinthez a robusztus és kompakt kialakítású STB 
300-as támasztóbakokat alkalmazták, ugyanis itt 
a vasbeton fal csak egyoldalról zsaluzható, a mun-
kagödör határolásának közelsége miatt.

Gyorsan haladt az építkezés a MevaDec-kel
Az egyenként 270 m2 felületű hat emeletfödém 
betonozásakor nem csak kis súlyával jeleskedett a 
MevaDec. A rendszer raszterfüggetlen és jól illesz-
kedik bármely alaprajzhoz és födémvastagsághoz. 
A födémzsaluzat támaszkiosztása a rendszerből 
adódóan előre meghatározott – a biztonság és az 
optimális anyagkészlet érdekében. A dolgozók a 
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ADATOK & TÉNYEK

 Æ Projekt
 - Irodaház, Limassol (Ciprus)

 Æ Építőipari vállalat
 - Trapezaris Construction Group 

( Ciprus)

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec, MevaFlex födémzsalu
 - StarTec falzsalu
 - STB 300-es támasztóbak
 - MT 60-as tartóállvány
 - MEP tartóállvány

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Formwork Systems Ltd 

Tamworth/UK

i

160/80 cm méretű elemeket használták. Súlyuk 
alig 16 kg/m² és gyakorlatilag megfelelnek minden 
követelménynek. A hosszú élettartamú alkus 
műanyag zsaluhéjnak köszönhetően az eredmény 
tökéletesen sima betonfelület.

Az ergonomikus keresztbordák révén rendkívül egy-
szerű a kezelés. A MevaDec felülről és alulról is sze-
relhető. Egyetlen rendszer három födémzsaluzási 
módszerhez alkalmas: fő- és kereszttartós, elemes 
és az itt alkalmazott ejtőfejes-főtartós-betétele-
mesmódszer. A rendszer csupán három részből áll: 
elemekből, főtartókból és ejtőfejes támaszokból. 
A MevaDec ejtőfej egy kalapácsütésre 19 cm-rel 
leereszti a főtartókat és az elemeket, miközben a 
támaszok változatlanul megtámasztják az elkészült 
vasbeton födémet. Így a kizsaluzást már korán 
elkezdhették. A munkák a zsaluzások között is 
gyorsan haladtak, mivel a zárt alumíniumprofilok 
kiváló minőségű ráégetett porbevonatán és az 
alkus zsaluhéjakon kevésbé tapad a beton és így 
könnyen tisztíthatók.

Andreas Trapezaris, a Trapezaris Construction 
ügyvezető igazgatójának elmondta: „Helyes válasz-
tottunk, amikor a szállítók közül a MEVA-t része-
sítettük előnyben. A MEVA-ban olyan partnerre 
találtunk, amely kezdettől fogva érdeklődést tanú-
sított projektünk iránt. Innovatív zsalumegoldáso-
kat javasoltak, betanították dolgozóinkat, hogy a 
MEVA-rendszerek használatával a lehető legjobb 
eredményeket érjük el. A pályázati és az építkezési 
szakaszban is csodáltuk a MEVA alkalmazottainak 

precizitását és elkötelezettségét. Az együttműködés 
lehetővé tette számunkra egy olyan zsalurendszer 
alkalmazását, amely a ciprusi piacon még újdon-
ságnak számít. A MEVA professzionális hozzáállása 
bizalommal töltött el minket. Biztosak voltunk 
abban, hogy ezekkel a rendszerekkel betartjuk a 
határidőket és elérjük a kívánt eredményeket.”
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A Magyarországi Református Egyház, az 
ország második legnagyobb vallási gyülekeze-
te egy új templom – egy valóságos építészeti 
remekmű – kivitelezésére adott megbízást. 
A Kész Zrt. a kiváló betonminőséget követelő 
filigrán szerkezetek megvalósításához a MEVA 
minden igényt kielégítő zsalurendszereit 
 választotta.

2019-ben az alapkőletételkor Szabados Ákos 
polgármester beszédében „Budapest ékszerének” 
nevezte a templomot. Teljesen jogosan, hiszen a 
XX. kerületi Mátyás király téren álló pesterzsébeti 
Makovecz-templom valóban rabul ejti a tekintetet. 
Hogy is lehetne ez másként? Az épület Makovecz 
Imre tervei alapján készült, aki feltűnő, különleges, 
organikus építészetéről az ország határain túl is 
ismert.

A Mammut és a monolit-építés találkozása
A korábbi Makovecz építményeknél, mint például 
a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőnél és a felcsúti 
Sportközpont egyedülálló Pancho Arénájánál is a 

Budapest új gyöngyszeme
MEVA zsaluval épült a különleges új templom

MEVA zsalurendszereit alkalmazták: úgy a falak és 
födémek betonozásához, mint a tartószerkezetek 
és a karcsú, gyakran ragasztott fatartókból álló 
tetőszerkezetek, alátámasztásához és biztosítá-
sához is. A Református Egyház igényes, monolit 
tartószerkezetű új temploma esetében az építkezés 
helyszínén használtak: 200 m² Mammut 350-es 
elemet, 400 m² MevaFlex-et, 8 Triplex támaszt, 
80 EuMax támaszt, 8 MEP tartóállványt.

A budapesti építkezésen a Kész Zrt. a karcsú beto-
nelemek elkészítéséhez a Mammut 350-es zsalut 
használta. A MEVA ipari zsalut általában olyan 
 helyeken alkalmazzák, ahol nagy falfelületeket 
kell kialakítani, továbbá robusztus falvastagságra 
és nagy frissbetonnyomás-felvevő képességre van 
szükség. Itt az volt a fontos, hogy a 10 m magas 
monolit elemeket és a boltíves felületek kereteit 
egyszerűen és pontosan lehessen betonozni. A 
magas fal- és pillérzsaluk kitámasztására szolgáló 
moduláris Triplex oldaltámaszok megbízható-
an tartották az egymásra épített 350 x 250 cm 
nagyságú zsalutáblákat. Ezek a kiemelkedően 
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ADATOK & TÉNYEK

 Æ Projekt
 - Makovecz-templom, Budapest/Pester-

zsébet, Magyaroroszág

 Æ Építtető
 - Magyarországi Református Egyház, 

Szabó-telepi Gyülekezet

 Æ Építőipari vállalat
 - KÉSZ Zrt., Budapest

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350-es falzsalu
 - MevaFlex födémzsaluzat
 - Triplex oldaltámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Zsalurendszerek Zrt. 

Budapest/Magyarország

istabil és  gazdaságos, nagy teherbírású támaszok 
50-300 cm-es alapelemekből egyszerűen a kívánt 
hosszúságra állíthatók össze. A láb- és fejrészeknél 
menetes orsók segítségével végezhető el a pontos 
beállítás.

Einfach effizient: Deckenschalung MevaFlex
A 2019 novemberétől 2020 májusáig tartó szer-
kezetépítési munkák alatt ismét a MEP modu-
láris tartóállványt használták, amely akár 21 m 
 magasságban épített födémzsalukat és alulbordá-
kat is biztonságosan megtámaszt. 

A templomkarzat födémét a gazdaságos és haté-
kony MevaFlex-rendszer 400 m²-nyi födémzsalujá-
val alakították ki. Könnyen építhető és bontható, 
mivel csupán három részből áll, továbbá egysze-
rűen hozzáigazítható egymást követő különböző 
alaprajzokhoz, ezenkívül a felületképző zsaluhéj is 
szabadon kiválasztható.

A templom karcsú formáit a MEVA robusztus zsalurendszereivel alakították ki.
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Új terminál épül a frankfurti repülőtéren A 
legapróbb részletek is építészeti gyémántként 
csillognak – még a látványbeton minőségben 
készült kettős pillérek is, amelyeket a külön e 
célra kifejlesztett MEVA-zsaluzattal kivitelez-
tek.

A szakma csúcsának számító  egyedi zsaluk terü-
letén specialistaként és szervizpartnerként a MEVA 
világszerte nagy megbecsülést vívott ki magának. A 
gyakran sorozat- és egyedi gyártású elemek kombi-
nációiból álló zsalukat a gazdaságosság, a hosz-
szú élettartam, valamint a legjobb betonminőség 
figyelembevételével tervezik. Fából, acélból, alu-
míniumból, illetve a legjobb látványbeton minőség 
érdekében alkus műanyag zsaluhéjból készülnek.

Exkluzív fényben ragyog a repülőtér
Egyedi konstrukció a kettős látványbeton pillérhez Frankfurtban

Ha egyedülállót alkotunk, elengedhetetlen a jó 
előkészítés. A MEVA szakértő mérnökei a kettős 
körpillérhez tervezett zsaluzatot a fejrésznél egy 
keskenyebb nyílásáthidalással kötötték össze. 
Először a mintaként készített zsalut vette át a repü-
lőtér üzemeltetője, a Fraport AG. Az illetékes épí-
tőipari vállalat, a 3-as terminál H és P beszállókapuk 
építéséért felelős Anton Schick GmbH + Co. KG, 
csak ezután rendelte meg a teljes mennyiséget.

Színezett látványbeton – egy öntésből
A terminál H beszállókapujában 27 darab 5 m 
magas, 2,10 m széles, és két 3,95 m magas kettős 
körpillér készült színezett betonból. A látvány-
beton előírt minősége SB2 volt, de a pillérek az 
SB3 minőséget is elérték. A zsaluzat fő részét a 
bérelt 300/65-ös Circo körpillérzsalu alkotta, amely 
3,00 m magas és 0,65 m átmérőjű félköríves ele-
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ADATOK & TÉNYEK

 Æ Projekt
 - Kettős körpillérek, Repülőtér Frank-

furt/Németország

 Æ Építtető
 - Fraport AG, Frankfurt/Németország

 Æ Építőipari vállalat
 - Anton Schick GmbH + Co. KG; 

Bad Kissingen/Németország

 Æ MEVA rendszerek
 - Circo körpillérzsalu
 - Egyedi zsaluk

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

Haiterbach/Németország

i

mekből áll. A magasítást 100/65-ös Circo zsaluval  
végezték. A 120 kN/m² frissbetonnyomásra mére-
tezett zsalu eleget tett annak a követelménynek, 
hogy az oszlopokat egy öntésből betonozzák. A 
1,90 m magas, 2,34 m széles és több, mint 800 kg 
súlyú egyedi részeket Circo elemekből, az építke-
zés helyszínén szerelték össze.  A korrózióálló és 
KTL-bevonatos alkatrészek gyorsan tisztíthatók és 
újra felhasználhatók. 

Az eredmény: mintha egyben öntötték 
 volna ki. 
„A MEVA egyedi zsaluival az előírt határidőn 
belül és előírt minőségben, problémamentesen 
betonoztuk a kettős körpilléreket“, tájékoztat 
az Anton Schick GmbH + Co. KG. cég munka-
előkészítő osztályáról, amelynek dolgozói szoros 
 együttműködésben álltak a MEVA-val.



Mindenhol
számíthat ránk.
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Germany

www.meva.net 34
00

 H
U

 1
1/

20
 1

80
0 

M
, P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y

A-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AUS-Adelaide Tel. +61 8 82634377
Benelux, Gouda Tel. +31 182 570770
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CDN-Toronto Tel. +1 416 8278714
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Køge Tel. +45 56 311855
F-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
H-Budapest Tel. +36 1 2722222
IND-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MAL-Perak Tel. +60 12 5209337
N-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SGP-Singapore Tel. +65 67354459
UAE-Dubai Tel. +971 4 3411180
USA-Springfield Tel. +1 937 3280022

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
H-1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Magyarország

Cégközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
D-72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net
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