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

A változatos felhasználhatósághoz nem kell drága 

kiegészítő rendszereket és komponenseket  vásárolnia.  

Az intelligens rendszerek, mint pl. a MevaDec, 

 sokoldalúak – és gyorsabbak, mint versenytársai.“

Kedves Olvasók!

2019 végén megjelent Zsalulenyomatunkban azt 
ígértük Önöknek, hogy a Mammut XT falzsalu-
rendszer használatával rengeteg időt spórolhat 
meg. Ma már számtalan felhasználó visszaigazo-
lása bizonyítja, hogy betartottuk ígéretünket. Az 
építkezéseken szerzett tapasztalatok megegyeznek 
azokkal a mérési adatokkal, amelyeket a függet-
len Időgazdálkodási és Vállalati Tanácsadó Intézet 
(Institut für Zeit- und Betriebsberatung Bau – izb) 
annak idején nyilvánosságra hozott. A számok 
pontosan és egyértelműen alátámasztják az egye-
dülálló kombi-átkötéssel felszerelt zsalunk előnyös 
tulajdonságait.

Most újabb okunk van az örömre: Az előzőekben 
említett intézet tesztelte a MevaDec új generáció-
ját. Talán mondanom sem kell, hogy a mért értékek 
igencsak ígéretesek. Az első felhasználók már nagy 
lelkesedéssel nyilatkoztak a piacon megtalálható 
födémzsaluk közül a leggyorsabb ejtőfejes födém-
zsalu-rendszerről.

A födémzsalu alapos továbbfejlesztésének meglett 
az eredménye: a sikeres és jó működő rendszerből 
még jobbat hoztunk létre. Mint mindig, most is az 
a cél vezérelt minket, hogy gazdasági és műsza-
ki szempontból is a legjobb megoldást kínáljuk 
Önöknek. A MevaDec még könnyebbé, kezelése 

még egyszerűbbé vált a kevésbé munkaigényes és 
hatékony munkavégzésért. Mindez növeli a munka-
biztonságot és meggyorsítja az építkezés menetét. 

A Mammut XT-hez hasonlóan a MevaDec is rendkí-
vül sokoldalú, mert háromféle zsaluzási módot tesz 
lehetővé. Az ejtőfej-tartó-elem-módszer lehetővé 
teszi a korai kizsaluzást. A fő- és kereszttartós 
módszer is ezen az intelligens ötleten alapul, de a 
hagyományos elem-módszernek is megvannak a 
maga előnyei. Minden esetre a MevaDec-kel bebi-
zonyítjuk: A változatos felhasználhatósághoz nincs 
szüksége drága kiegészítő rendszerekre és elemek-
re. Az intelligens rendszerek, mint pl. a MevaDec, 
sokoldalúak – és gyorsabbak.

De a MEVA nem csak a gyorsaságban jeleskedik, 
hanem szépet is alkot. Bizonyítékként érdemes 
megtekinteni a zürichi Kunsthaus látványbeton-
ban gazdag új épületét. A Berlinben, aSpree folyó 
partján álló „The Terrace“ jó példa arra, hogy a 
lépcsőházak és a liftaknák is lehetnek attraktívak, – 
természetesen Mammut XT-vel kivitelezve.

Jó szórakozást az érdekes olvasmányhoz,
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Hírek

Információk a MEVA-ról

2006-ban a MEVA Dubaiban, az Egyesült Arab 
Emírségek legnagyobb városában új telephelyet 
alapított. Ezek után már innen szállította a haiter-
bach-i zsalutechnikát a világ máig legmagasabb 
épületéhez, a Burj Khalifa-hoz, azaz a Kalifa-torony-
hoz – ez vállalatunk történetének egyik legjelentő-
sebb mérföldköve. 15 évvel később a cég kinőtte 
az Al Quoz városnegyedben kialakított telephelyét 
és irodáit. Ezért a dolgozók most egy lényegesen 
nagyvonalúbb 20.000 m2-es területre költöztek át, 
amely irodákat, csarnokokat és logisztikai területe-
ket foglal magába. Az új telephely a dubai-i Nem-
zeti Ipari Parkban nyitotta meg kapuit. A modern 
21 km2-es ipari terület az Expo 2020, a Jebel Ali 
Port kikötő és az Al Maktoum nemzetközi repülőtér 
közelében található.

Az épületek és területek kialakításánál figyelem-
be vettük a közel-keleti terjeszkedés igényeit. A 
jövőben folyamatosan növekvő csapattal kívánjuk a 
régió ügyfeleinek optimális ellátását és tanácsadá-
sát megoldani. Az új telephely a Perzsa-öböl menti 
államok felé történő nyitásunk és tevékenységeink 
központja is egyben. A MEVA Katarban már jelen 
van, és most a Szaud-Arábia-i értékesítés kiépítésén 
dolgozik. 

A MEVA Dubaiban terjeszkedik Felülről lefelé haladó kúsztatás 
Manilában

Makatiban, Fülöp-sziget fővárosának Manilának 
a pénzügyi negyedében, a 40 éves banképület a 
dolgozók elhelyezésére már szűkösnek bizonyult, 
így egy új felhőkarcolónak kellett átadnia a helyét. 
A bontás a sűrűn lakott városközpontban különle-
ges biztonsági intézkedéseket igényelt: A bontási 
munkáknál az MGS-t (a MEVA síneken vezetett 
biztonsági rendszerét) alkalmazták. Ezt a szisztémát 
gyakran használták Manilában magas épületek 
kivitelezésénél, most viszont különleges módon 
oldották meg: A szokásos lentről felfelé haladó 
kúsztatás most fordított irányban történt. 

A síneken vezetett rendszernek két funkciója is volt: 
Egyrészt megakadályozta a sitt, nagy mennyiségű 
por és egyéb tárgyak leesését, ami veszélyes lehet. 
Ráadásul a bontást végző eszközök által keltett zajt 
is csökkentette. Ehhez az MGS-egységekre speciális 
zajvédő függönyt szereltek. A leesési pontok bur-
kolását a bontandó épület legfelsőbb emeleteinél 
kezdték, majd a bontási folyamat függvényében 
emeletről emeletre haladtak lefelé. 
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MEVA átveszi az Acropol-t

A MEVA az Acropol csoport felvásárlásával növeli 
jelenlétét Belgiumban és Luxemburgban. A zsalu-
zatok és tartóállványok bérbeadásával foglalkozó 
25 fős cég átvételével a MEVA a belgiumi Landen-
ben és a luxemburgi Rodangeben működő telephe-
lyeket is megszerezte. Az eddig családi tulajdonban 
lévő cég az utódlással kapcsolatos kérdések szabá-
lyozása során döntött arról is, hogy a vállalatcso-
portot átadja az általa választott partnernek. 

A MEVA számára ezáltal új lehetőségek nyíltak a 
szomszédos országokban az értékesítési tevékeny-
ségének bővítésére. A Benelux államokban működő 
ügyfelek így már a MEVA gazdag termékkínálatából 
is válogathatnak, a Franciaország északkeleti és 
Németország nyugati részén működő építőipari 
vállalatok pedig hasznot húzhatnak abból, hogy 
a telephelyek közelségéből adódóan gyorsabb a 
szállítás. A cég a bérbeadás mellett nagy hang-
súlyt fektet a zsaluzatok és a szerviz-szolgáltatások 
értékesítésére is.

A Landen-i telephely egy 3.000 m2-es csarnokkal, 
modern iroda, oktató és kiállító helyiséggel vala-
mint 20.000 m2 szabadtéri területtel rendelkezik. 

Megjelent a BIM²form új verziója

A MEVA szoftverpartnere, a BIM2 néhány hét-
tel  ezelőtt alaposan átdolgozta és frissítette a 
 BIM2form szoftverét. A BIM²form az Autodesk® 
Revit® szoftver bővítménye, amely lehetővé teszi 
a digitális automatizált zsalutervezést lépésről 
lépésre. Így a modellalapú tervezés hatékonysága 
jelentősen megnő. 

A frissített BIM²form alkalmazható a 2019-es, a 
2020-as és a 2021-es Revit-verziókhoz is. A lehető 
legegyszerűbb kezelhetőség és a semleges platform 
létrehozásáért az egész felhasználói interfészt 
átdolgozták. Kibővítették a fal-, a födém- és vezér-
lőfunkciókat. Ezen kívül – a raktárkészleten alapuló 
tervezés első lépéseként – beépítettek egy úgy-
nevezett készlet-menedzsert, továbbá több új és 
parametrikusan beágyazott funkcióval egészítették 
ki az alkalmazást.

A BIM²form elérhető 30 napos ingyenes teszt-
verzióban is. A tesztverziót kérje a www.bim2.eu 
weboldalon keresztül, ahol további információkat 
is talál.
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Az Ernst Frey AG vállalat Basel közvetlen kö-
zelében távfűtő központot épített, amelynek 
öntömörödő betonból készült falai helyenként 
a 14 méteres magasságot is elérik. Ehhez 
strapabíró zsaluhéjjal rendelkező különösen 
robusztus zsaluzatra, biztonságos munkaállvá-
nyokra és stabil oldaltámaszokra volt szükség.

2020 őszén pontosan határidőre készült el a Kai-
seraugst község számára épült fatüzelésű távfűtő 
központ. Az aargaui energiaellátó vállalat, az AEW 
Energie AG, megbízásából épített távfűtő köz-
pont a helyi erdők fáil és a környékről származó 
fanyesedék és vastagfa felhasználásával biztosítja a 
kellemes meleget akár 1.700 háztartás számára.

Szűk helyviszonyok az építkezésen
Az egyemeletes, félnyeregtetős ipari épület 
burkolatának hossza 69 m, szélessége 15,4 és 
18,6 m, magassága 12,2 és 14,1 m között változik. 
A speciális helyviszonyok miatt az épületet teljes 
mértékben egy korábbi kavicsbánya meredek 
rézsűjébe építették, amelyet kifejezetten erre a 
célra ástak ki és nagy ráfordítással erősítettek meg. 
Itt helyenként csupán egy méter állt rendelkezésre 
az űrszelvényből – ami bizony nagyon kevés hely a 
betonozáshoz. Az építkezésen általánosan uralkodó 
szűk helyviszonyok gondosan megszervezett logisz-

Hatalmas nyomás az átkötéseken
Távfűtő központ épült Svájcban 14 méter magas, öntömörödő látványbetonból 
készült falakkal

tikai koncepciót követeltek. Ezen felül az építtető 
kiváló látványbeton minőséget kért.

Az építőipari vállalat az öntömörödő SCC-beton 
(self compacting concrete) előnyeit használta ki. 
Ez az anyag kiválóan alkalmas magas falrészek 
építésére, és nagyszerű felületi tulajdonságainak 
köszönhetően könnyedén biztosítja a kívánt beton-
minőséget. Mivel az SCC száraz állapotban kemé-
nyebb, mint a közönséges beton, lehetővé válik az 
építési egységek nagyobb méretezése, ebből ere-
dően az építkezés időigénye jelentősen lecsökken. 
Ugyanakkor az SCC a zsalumesterektől nagyobb 
tudást és több ismeretet követel, illetve magasabb 
követelményeket állít a zsaluval szemben is: Az itt 
uralkodó nagyobb frissbetonnyomás miatt nagyobb 
teherbírású zsaluzatra van szükség és az elemillesz-
tések is jobb tömítettséggel kell rendelkezzenek.

Az Ernst Frey AG építésvezetője Christian Müller 
és csapata a nagyfelületű MEVA Mammut 350-es 
zsalut alkalmazta. A nagy teljesítményű ipari zsalu 
rendelkezett a kaiseraugsti építkezéshez szüksé-
ges előfeltételekkel: a teljes felületen 100 kN/m2 
frissbetonnyomás-felvevő képességgel bír, valamint 
hosszú élettartamú alkus műanyag zsaluhéjjal 
rendelkezik. Nem szívja fel vizet, nem duzzad és 
nem zsugorodik, továbbá robusztus, sima felülete 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Távfűtő központ Kaiseraugstban (CH) 

 Æ Építtető
 - AEW Energie AG, Aarau (CH)

 Æ Építőipari vállalat
 - Ernst Frey AG, Violenried (CH)

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350 falzsalu
 - Triplex oldaltámasz
 - SecuritBasic biztonsági rendszer

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme AG, Seon, 

Svájc

i

többszöri felhasználás után is első osztályú (látvány)
beton minőséget garantál.

A Rajna közelében fekvő építkezésen a 
 Mammut 350-es elemekből 500 m² nagyságú felü-
letet zsaluztak, amelyet 28 darab nagy teherbírású 
Triplex oldaltámasszal biztosítottak. 100 méter hosz-
szúságban a MEVA SecuritBasic moduláris biztonsági 
rendszerét is alkalmazták. A tekintélyes nagyságú 
(elemenként akár 8,75 m²) Mammut 350 zsaluval és 
a rendszer egyszerű kezelésének, valamint a Triplex 
támaszoknak köszönhetően a szigorú svájci bizton-
sági előírások betartása mellett is gyorsan haladt az 
építkezés. A SecuritBasic természetesen kielégíti a 
jogszabályokban előírt követelményeket, köztük pl. 
a SUVA balesetmegelőzési előírásait (SUVA - Svájci 
Balesetbiztosító Társaság).

Gyors szerelés 4-méteres lépésekben
A betonozás a teljes magasságban történt és a ferde 
tető miatt változó méretekben. A 250 x 300 cm 
nagyságú Mammut 350 elemek összeszerelése 
9 m-es magasságig kényelmesen, a talajon tör-
tént, SecuritBasic elemekkel rögzítették, majd daru 
segítségével állították fel. Ugyancsak a Securit-mun-
kaállványokkal összeszerelt 4-5 m-es magasításokat 
helyeztek fel rá. A betonozás befejezése után a 
dolgozók egyszerűen áthelyezték az egész egységet.

A frissbetonnyomást a telepített mérődobozokkal 
ellenőrizték. Ezek 100 kN körüli maximális átkötőerőt 
mutattak. Így 4 m magas szakaszokat tudtak betonoz-
ni, miután az előírt 40 perces szünetet betartva elkészí-
tették a következő szakaszt. Az Ernst Frey cég csapata 
a hosszú élettartamú, robusztus, könnyen és gyorsan 
tisztítható alkus műanyag zsaluhéjjal problémamente-
sen biztosította a kívánt látványbeton minőséget.
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A liftaknák és lépcsőházak nem csak prakti-
kusak lehetnek. Egy berlini irodaház SB3-as 
látványbeton minőségű lépcsői és liftaknái fel-
hívják magukra a figyelmet. Az ANES Bauaus-
führungen Berlin GmbH cég már többször 
szavazott bizalmat a MEVA zsaluknak.

Chalottenburgban, ebben a pezsgő élettel telt 
városrészben épül az „The Terrace” teraszház köz-
vetlenül a Spree folyó kanyarulatában. Az exkluzív 
elhelyezkedésű, enyhe szögben megtört, négyszög 
alaprajzú irodaépület egy mélygarázst, egy föld-
szinti gasztronómiai egységet és hét, egyenként 
3,48 m magas emeletet foglal magába. A nagy 
teraszokról és a körbe futó kiugró balkonokról gyö-
nyörű kilátásnyílik a környékre. Az emeletek fentről 
lefelé történő féltéglányi eltolásával 200 és 700 m2 
közötti irodafelület áll rendelkezésre. A lejtős ösz-
szképbe jól illeszkednek az attraktív SB3-minőségű 
látványbeton lépcsőházak és liftaknák.

A nagyszabású építkezéshez a kivitelező a gaz-
daságos és nagyméretű, max. 8,75 m² (350 x 
250 cm) felületű Mammut XT falzsalut választotta. 

Lépcsőház, amely magára vonja a 
 tekintetet
alkus műanyag héjjal ellátott Mammut XT-vel készült SB3 minőségű 
látványbeton

A rendszer mellett nem csak az szól, hogy teljesítő-
képességének köszönhetően gyorsan elvégezhetők 
az egyes betonozási feladatok, hanem az is, hogy 
az átkötési helyek szimmetrikus, belső elhelyezése 
egységes átkötési- és fugaképet eredményez – 
legyen az álló, fekvő vagy kombinált alkalmazás. 
A 350 és 125 cm közötti elemmagasságú és 250 
és 25 cm közötti elemszélességű Mammut XT 
jól alkalmazkodik a legkülönbözőbb geometriájú 
alaprajzokhoz, minimális illesztési helyek mellett. 
Az ANES cég építésvezetője, Frank Bartl nagy 
pontossággal, sok tapasztalattal és a megfelelő 
falzsaluk alkalmazásával optimális, SB3-minőségű 
látványbetont állított elő, amely teljes mértékben 
megfelelt az igényes projekt követelményeinek.

A Mammut XT Berlinben megmutatta, mennyire 
rugalmas és egyszerűen kezelhető. A zártszelvény 
profilból készült intelligens, tányéros anyákkal 
ellátott funkciós bordákra mindenféle alkatrész 
felszerelhető, mint például konzol, támasztórúd 
és sín, egyetlen tányéros orsó segítségével. Az 
alapfelszereléshez tartozó alkus műanyag zsalu-
héj nem szívja fel a vizet, nem duzzad és nem 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Teraszház „The Terrace”, Berlin (D)

 Æ Építtető
 - ANH Hausbesitz GmbH & Co. KG, 

Arnsberg (D)

 Æ Építőipari vállalat
 - ANES Bauausführungen Berlin  

GmbH (D)

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut XT falzsalu
 - STB 300-es támasztóbak
 - Triplex oldaltámasz
 - Radius íves zsalu
 - Circo körpillérzsalu
 - CaroFalt pillérzsalu

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

Kirendeltség Berlin

izsugorodik. Szegelhető, egyszerűen javítható és 
több, mint 1.000 felhasználás után is garantálja az 
első osztályú betonminőséget. A tűzihorganyzott, 
zártszelvényű acélprofil és az intelligens zsaluhéj 
az egyszerű tisztítás után azonnal használható. A 
Mammut XT további előnye a páratlan, keretbe 
integrált kombi-átkötés. Segítségével egyetlen 
egyszerű kézmozdulattal kényelmesen választhat a 
rendszer három átkötési módja közül.

Az építkezésen az egyoldali átkötés a leggyakoribb 
a védőcső nélküli XT kónuszos anker felhasználá-
sával – ez a kivitelezés gyorsaságát növelte kisebb 
személyzeti ráfordítás mellett. Különösen alkalmas 
állandó vastagságú falak esetében. A szimpla oldali 
zsaluzaton nem volt szükség tányéros anyákra, 
védőcsövekre, szerszámokra és állványokra. Csupán 
a sarkokon és más szükséges helyeken váltottak 
a kétoldali átkötésre a DW 20-as átkötőszárral és 
védőcsővel.

A mélygarázsban a bevált Mammut-elemekkel 
zsaluztak a talajhoz, részben egyoldalról. STB 300-
as támasztóbakkal biztosították a zsaluzatot. 
Ezenkívül a függőleges terhelés levezetéséhez az 
ANES cég a moduláris Triplex SB oldaltámaszokat 
használta. A mélygarázs lejáratainak gyors kialakí-
tásához a sokoldalú Radius íves zsalu használták. 
Az önálló támaszokat és a falcsatlakozásokat a jól 
bevált Circo körpillérzsaluval betonozták. Az egy-
szerűen felállítható CaroFalt zsalut pillérzsaluként 
alkalmazták.
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A COLAS Génie Civil építőipari vállalat a MEVA 
technikáját alkalmazva „kibogozta” Párizs 
egyik közlekedési csomópontját. Az egyoldali 
zsaluzáshoz a cég Mammut 350-et, STB tá-
masztóbakokat és SecuritBasic-et használt. 

A problémás városrészből élhető tér
Párizs egyik fő közlekedési útvonalán falak és aknák épültek rendkívül szűk helyen 

Párizs mindenkinek megér legalább egy utat – turis-
táknak, bohémeknek és szerelmeseknek egyaránt. 
Az autósoknak viszont nagy türelemre van szüksé-
gük. Így van ez az RD1 másodrendű főútvonalon 
is, amely keskeny patakhoz hasonlóan kígyózik 
végig a Szajna mentén. Ott, ahol a két rakpart, a 
Quai Charles Pasqua és a Quai de Clichy, egymással 
találkozik és ahol a Pont d’Asnières hídról autók 
szakadatlan, hosszú sora hömpölyög már korábban 
is szinte megbénult a forgalom: Dugó és stressz, 
nincs hely a bicikliseknek, gyalogosoknak és a helyi 
lakosoknak sem. Fellélegezni csak a Clichy és a 
Levallois-Perret negyedekben lehet.

Az átépítés tehermentesíti a környéket
Az 1,2 km hosszú útszakaszt a COLAS Génie Civil 
építőipari cég korszerűsítette. Két és fél év épít-
kezés után új felszíni közlekedési útvonalakat és 
körforgalmat hoztak létre, így biztosítva a járművek 
zavartalan közlekedését. 2021. tavaszától a kiépült 
terület alatt létesített aluljáró tovább tehermentesíti 
majd a környéket. A helyenként igencsak komplex 
feladatokat szűk területen kellett sikeresen megol-
dani, amihez a COLAS cég projektcsapata a MEVA 

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Quai Clichy/Charles Pasqua építése, 

Paris (F)

 Æ Építőipari vállalat
 - COLAS Génie Civil, Saint-Denis (F)

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350 falzsalu
 - STB 450-es támasztóbak
 - SecuritBasic biztonsági rendszer
 - Triplex oldaltámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Systèmes de Coffrage SNC, 

France

i
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egyoldali falzsalurendszerét választotta. A robusztus 
 Mammut 350 elemek, a kompakt és mégis erős 
STB 450 támasztóbakok, valamint a kényelmes szere-
lő- és betonozó járófelülettel rendelkező SecuritBasic 
biztonsági rendszer összeszerelve stabil egységeket 
képez. Ezek a szerkezetek az 50-75  kN / m2 frissbetony-
nyomást a zsaluzaton és a támasztóbakon keresztül 
vezetik le az alapba nagy biztonsággal. Az egyes 
szakaszok befejeztével a komplett egységeket daruval 
helyezték át következő felhasználási helyükre. A lejté-
sek és az ívelt nyomvonalvezetés miatt a zsaluelemek 
között minden egyes fugát egyedileg kellett illeszteni. 
Négy egyenként 32-37 m hosszú és 1-4,50 m magas 
külső, továbbá két belső fal épült, amelyek hosszú-
sága elérte a 62-64 métert és a 4,50 m magasságot. 
A falvastagság legalább 70 cm volt. 

A még ennél is nagyobb falvastagságú 9,00 m 
mély akna megépítése, amely az út alatt kialakított 
vízgyűjtő és a műszaki terület megközelíthetőségét 
biztosítja, nagy kihívást jelentett. A lefolyóvizet itt 
gyűjtik össze és innen szivattyúzzák ki. Az alaplemez 
betonozása után hamarosan a magasban folyta-
tódott a munka: egy ütemben 4,50 m magasságig 
betonoztak, a következőben pedig egész az utca 
szintjéig. A falak rögzítésére nem volt mód, mivel 
fennállt annak a veszélye, hogy a szigetelés meg-
sérül. Az egyoldalú betonozás támasztóbakjainak 
nem volt elegendő a hely a csupán 3,4 x 2,00 m-es 
aknában. Ezért a Francis Barth építésvezetővel 
dolgozó COLAS csapat a Triplex oldaltámasz elemes 
moduljait vízszintesen helyezte be a Mammut 350 
zsaluk közé. A stabilitás érdekében minden oldalról 
egyszerre betonoztak. A MEVA Revit-3-D-s ábrázolá-
sa nagy segítség volt a szerelés során. 

A kitűzött első célok teljesültek: A forgalom halad, 
a zajterhelés csökkent és a városrészek elérhetősé-
ge optimálissá vált. Most pedig a Szajna parthoz 
vezető gyalogos és kerékpár utak előkészítése zajlik 
a hozzájuk tartozó zöld felületekkel és sétány-
nyal. Az egykori problémás városrész élhető térré 
változik. Francis Barth építésvezető elégedett a 
projekt megvalósításának folyamatával: „A MEVA 
anyagai nagyszerűek voltak.” „A Mammut 350 az 
STB támasztóbakokkal – az egyoldali falzsalunál ez a 
kedvenc kombinációm: megbízható, erős, praktikus 
és megrendíthetetlen.” 

A 3-D-s ábrázolás szemléletesen mutatja be az egyik fal és az akna 
egyoldali zsaluzását 

Az STB 450 támasztóbakok, a Mammut 350 falzsalu és a Secu-
ritBasic betonozó járófelület kombinációjával gyorsan haladt az 
építkezés és biztonságos volt a munkavégzés. 
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A svájci nagyvárosban egy nyitott, fényben 
úszó téglatest alakú épület nyúlik a magasba. 
A terveit David Chipperfield, a híres sztárépí-
tész készítette. A Marti AG építőipari vállalat 
és a MEVA közösen vállalták az építészeti és 
építéstechnikai kihívást és egy igazi műalko-
tást hoztak létre betonból. 

Az építkezés megkezdése után két évvel a Marti 
AG a tervek szerint befejezte a szerkezetépítési 
munkálatokat. Időközben a zürichi Kunsthaus 
ragyogó bővítménye vonja magára a figyelmet. 
A világ minden tájáról érkező műkedvelők ez év 
októberétől kezdve járhatják majd be a csodálatos 
új épületet. A különböző magasságban gondosan 
elhelyezett termek kellemes atmoszférát biztosíta-
nak. A letisztult geometria és a nagy látványbeton 
felületek tökéletes hátterei a műalkotásoknak. 

Éles sarkok
A közel 18.700 m² hasznos felületű új épületbő-
vítés számtalan kis teremből áll, amelyeket úgy 
terveztek meg, hogy optimális körülményeket 
biztosítsanak az időszaki kiállítások számára is. „Az 
egész épület tervezésénél és kivitelezésénél első-

Mestermunka látványbetonból
A zürichi Kunsthaus (Művészetek Háza) bővítése sokat követelt az építőmesterektől

rendű szempont volt a tűéles sarkok kialakítása”, 
magyarázta Franz Bütler, a Marti AG építésvezetője. 
Ezért a falakat az egész épületben a már jól bevált 
Mammut 350-es falzsaluval építették.

A zsalu mérettartásának és 100 kN/m-es nagy 
frissbetonnyomás-felvevő képességének köszönhe-
tően a betonozás 4 m magasságig megoldható volt 
az emelkedési sebesség figyelembe vétele nélkül 
– ez nagy könnyebbséget jelentett a Marti építési 
szakértőinek, akiknek ennél a projektnél állandóan 
ügyelniük kellett a részletekre. 

A kiállítótermek födémét a MevaDec födém-
zsalu-rendszerrel kivitelezték. A tartók iránya sza-
badon megválasztható, ezáltal a raszterfüggetlen 
rendszer csökkenti a kiegyenlítéseket, könnyebben 
és gyorsabban halad a munka. A tágasabb ter-
mekben a födémzsalu elkészítésére a MevaFlex-et, 
alátámasztására pedig a sokoldalú MEP tartóáll-
ványt alkalmazták. Különleges figyelmet érdemel 
a világítóudvar, amely öt betonozási szakaszt kísér 
végig. Az épület födémének ovális áttörését a 
MEVA mérnökei háromdimenziós módszerrel ter-
vezték és egyedi zsaluval készítették el.
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... tovább a 14. oldalon

Kiváló betonminőség
A modern múzeumépület minden oldalról kiemel-
kedő látványbeton minőséget mutat. A gyülekező 
termekben, az üzletben és a kávézóban különösen 
nagyok voltak a követelmények. Ezen igények 
kielégítésére a MEVA külön oktatást tartott a 
felhasznált alkus műanyag zsaluhéj előkészítéséről 
és ápolásáról. A saját anyaggal végzett javítások 
során a karcolások és lyukak nyom nélkül eltüntet-
hetőek, ezzel együtt a lemezek megtartják lényeges 
tulajdonságaikat, így nem színeződnek el és sima, 
egyenletes felületek keletkeznek. A környezetkí-
mélő, hosszú élettartamú műanyag lemez a MEVA 
zsalurendszerek alapfelszereltségének része. A 
múzeumban sok helyütt a Mammut 350-es falzsalu 
kívánt mintázatú fugaképet eredményezett a nagy 
látványbeton felületeken. 

Finom érzékkel 
A zsalutervező mérnökök mestermunkája azonban 
kétségtelenül az új épület központi csarnoka. A ma-
gas átrium és a körben futó galériák a négyszintes 
épületben megkönnyítik a látogatók tájékozódását. 
Ezen a helyen jól felismerhető az új építmény kon-
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... 13. oldaltól

A nagyfokú mérettartásnak és a Mammut 350 teljesítőképességének köszönhetően akár 4 m 
magasságig is tudtak betonozni a betonemelkedési-sebesség figyelembe vétele nélkül.

A KLK 230-as kúszókonzol, mint akadálymentesen hozzáférhető 
munkaállvány, a zsalu pontos felállítására szolgált.

cepciója: a fényárban úszó, téglatest alakú épület. 
Itt is feltűnik a Mammut 350 fugaképe. „A kitűnő 
látványbeton minőség mellett ebben a projektben 
ez fontos követelmény volt”, mondja Volker Götz, 
a MEVA mérnöke, aki kezdettől fogva vezette a 
projektet. „Az építészmérnök a különleges mintá-
zattól inspirálva a létesítmény minden felületére ezt 
kérte”, magyarázza Volker Götz. „A nagy csarnok-
ban ez extra kihívást jelentett. Itt a legkülönfélébb 
helyeken áttörésekkel, lépcsőkkel volt dolgunk, a 
fugaképet mégis teljes magasságban pontosan, 
elcsúszás nélkül kellett végigvezetni.” Franz Bütler, 
az építésvezető kiegészíti: „Ez pontos tervezést és 
finom érzéket követelt a kivitelezés során, de közös 
erővel egészen jól megoldottuk.” 

A Mammut 350-es falzsalu univerzális tulajdon-
ságaival ismét bizonyított az egész csarnokban. 
A 3,50 m x 2,50 m nagyságú elemeket fekve 
használták, hogy először a magas lépcsőházakat, 
majd később a nagy csarnok födéme alatt a 2,50 m 
vastag alulbordákat zsaluzták. A zsalu beállításához 
a KLK 230 kúszókonzolt szerelték a falra. A legfon-
tosabb ismét a látványbeton minőség volt – a nagy 
alulbordákon is folytatódik az egyenletes raszter, 
amely nagyságában a Mammut 350 keretlenyoma-
tára emlékeztet.

A csaknem 28 m magas födém kivitelezéséhez 
a bevált MevaFlex zsalut alkalmazták. A nagy 
Mammut 350 elemek lenyomatát utánzó minta 
kialakításához megfelelő nagyságú 3S-zsaluhéjakat 
készítettek. Új zsaluhéjak felhasználása garantálta 
a követelményeknek megfelelő, kiváló minőséget. 
Az első használat után a lemezt megfordították, 
így a tiszta, még nem használt oldalt alkalmaz-
ták a következő ütemhez. Ebben az esetben is 
kiemelendő a szabályos kivitelezés, hiszen a minta 
egyenletesen terül el az egész födémen: A lámpák 
áttörései mindig a zsalupanel lenyomat közepén 
helyezkednek el.

Figyelemre méltó pontosság
Vannak olyan helyek, ahol nem is sejtjük, hogy 
milyen precíz előkészítő munkák zajlottak a terve-
zés alatt. Pedig éppen az 1 m vastag külső falak 
megépítése követelt szigorú pontosságot, hiszen 
a zsaluillesztéseknél a megengedett tűréshatár 
1-2 mm-es tartományban mozgott. Ez a 414/1 SIA 
szabvány szerinti mérettűrés egy negyedének felel 
meg. Erre a terméskőből pontosan kidolgozott ma-
gas homlokzati ablaksorok és oszlopok miatt volt 
szükség. Nagyobb eltérés esetén kilátszott volna a 
homlokzat alatti betonfal. A belső területeken to-
vábbra is a 3,50 x 2,50 m-es keretlenyomat elérése 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Kunsthaus épületbővítés, Zürich, Svájc

 Æ Projektmenedzsment, építtető
 - Zürich város, Magasépítési hivatal

 Æ Építőipari vállalat
 - Marti AG, építőipari vállalat, Zürich

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350 falzsalu
 - MevaDec födémzsaluzat
 - Egyedi zsaluk
 - KLK kúszóállvány
 - MEP tartóállvány

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme AG, Seon, 

Svájc

i

A világítóudvar feletti födém ovális áttörését egyedi zsaluval oldották meg.

volt a követelmény. A kitűzött ütemterv tartásához 
gyorsan kellett haladni az építkezéssel. A 28 m ma-
gas falakat két Mammut 350-es elemből zsaluzták 
egyenként 7 m-es ütemben. A zsalu felállításához 
és pontos beállításához a KLK 230-as kúszókonzolt 
használták. Triplex oldaltámaszokkal megerősítve 
a KLK 230 állványként szolgált a magas daruzási 
egységek beállításához. 

Megbízható partneri együttműködés
Az épületbővítés új építészeti látványossággal gaz-
dagítja Zürich városát, amely erre a kiemelkedően 
kivitelezett találkozóhelyre várja a műkedvelőket. 
Franz Bütler, a Marti AG építésvezetője, elégedet-
ten nyilatkozik a projektről: „A Kunsthaus nagyon 
érdekes építkezés volt. Megbízható partnereink-
nek, köztük a MEVA-nak köszönhetően valóban jó 
munkát végeztünk.”
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Az Időgazdálkodási és Építőipari  Tanácsadó 
Intézet (izb) mérései feketén-fehéren 
 igazolták: A piacon elérhető ejtőfejes 
 födémzsalu-rendszerek közül a MevaDec a 
 leggyorsabb.

A kisebb erőkifejtést igénylő és egyszerű munka-
végzés a munkaidő- és a munkaerő-ráfordítási költ-
ségek csökkenését, valamint a munkabiztonság nö-
vekedését eredményezi. Az új MevaDec-generáció 
kiváló előfeltételeket teremt a födémek gyorsabb 
és egyszerűbb be- és kizsaluzásához. A komplett, 
optimalizált zsalu még könnyebb, még felhasz-
nálóbarátabb, és lehetővé teszi három zsaluzási 
módszer alkalmazását egy rendszeren belül:

 - ejtőfej-tartó-elem-(FTE)-módszer 
 - elem-módszer (E-módszer)
 - fő- és kereszttartós (HN) módszer  

A leggyorsabb födémzsalu: MevaDec
A független izb intézet mérései alátámasztják az időmegtakarítást.

A felhasználók mindhárom esetben profitálhatnak 
a lehetőségek változatosságából és gazdaságos-
ságából. Az ejtőfejes korai kizsaluzáshoz alkalma-
zott FTE építési módszer különösen felgyorsítja 
az építkezést és csökkenti a készleten tartandó 
anyagmennyiséget.

Független szervezetek által ellenőrzött
A független izb-intézet által készített Építkezések 
munkaszervezése című kézikönyv „Zsaluzási mun-
kák / födémzsalu rendszerek” c. fejezete a magas-
építészetre vonatkozó legújabb munkaidő-normá-
kat (ARH) foglalja össze. Mindhárom rendszernél 
azonos minta-alaprajz zsaluzása alapján számítot-
ták ki az irányértékeket 5,50 m födémmagasságig. 
Az új FTE-módszeres MevaDec-nél mindössze két 
szakemberből álló munkacsoport végezte mind a 
be-, mind a kizsaluzást. A rendszer tulajdonságai-
nak köszönhetően a bezsaluzást két, a kizsaluzást 
viszont egy szakember is el tudja végezni – pon-
tosan ezzel tűnik ki a hasonló rendszerek közül. 
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Ezek az értékek a kézikönyvben is megtalálhatók és 
szemléltetik a MevaDec gyakorlati előnyeit.

28%-kal gyorsabb az átlagnál
Az izb vizsgálatai kiemelik, hogy az új MevaDec 
az ismert és gyors FTE-módszer esetében jelen-
tős előnyökkel rendelkezik. Átlagosan 10%-kal 
gyorsabb, mint a legerősebb piaci versenytársa. A 
két szakember által végzett be- és kizsaluzásnál – a 
hasonló konkurens rendszerek átlagával szemben 
– ez az előny akár a 28%-ot is elérheti. Ha csak 
egy dolgozó végzi a kizsaluzást, akkor munkatársa 
eközben előkészítheti a következő feladatot. 

Több óra időnyereség
Az alaprajz szerinti födém be- és kizsaluzása a tisztí-
tással és a formaleválasztó anyag felvitelével együtt 
átlagosan 13:48 perc/m² időt vesz igénybe. Ezzel 
szemben a hasonló, konkurens rendszerek átlago-
san 16:48 perc/m² időt igényelnek (v.ö. Építkezések 
munkaszervezése c. kézikönyv „Zsaluzási munkák 
/ födémzsalu rendszerek 2021, 47-54 oldal). A 3 
perc/m² időmegtakarítás eredményeképpen egy 
1.000 m² zsalufelületű szerkezetépítési projekt 
munkaideje 50 munkaórával csökkenthető.

Elsőre egyszerű kezelés
Az FTE építési módszer esetében csupán három 
komponensre van szükség: zsaluelemekre, főtar-
tókra és ejtőfejes támaszokra. Kevés alkatrész, 
nincs szükség kiegészítő szerszámokra. Ezáltal a 
dolgozók már rövid betanítási idő után ügyesen 
használják a MevaDec-et és egyetlen dolgozó 
is képes elvégezni a kizsaluzást. Csupán néhány 
kalapácsütéstől 19 cm-rel süllyednek le a főtartók 
és az elemek, amelyek ezután könnyen kivehetők 
és előkészíthetők a következő felhasználásra. A 
támaszok és az ejtőfejek továbbra is a betonozott 
födém segéd-alátámasztásaként funkcionálnak. 
Így a raktármennyiség lényegesen csökkenthe-
tő és a logisztika is egyszerűbb. A 80 és 270 cm 
közötti hosszúságú főtartók alulról beakaszthatók 
az ejtőfejbe, így biztosítva vannak felemeléssel, 
vagy eltolással szemben. Az elemeket alulról vagy 
felülről helyezik be és fokozatmentesen eltolhatók 
a főtartókban.

Egy rendszer, tele jó ötletekkel
Az elemek, valamint a fő- és kereszttartók hosz-
szú élettartamúak és könnyen tisztíthatók. Ez a 
különösen hosszú, 7-éves garanciával rendelkező 
alkus műanyag zsaluhéjra is vonatkozik. Szegel-
hető, hajlítható, formatartó, nem szívja magába 
a vizet, nem duzzad és nem zsugorodik. Felülete 
több száz felhasználás után is kiváló betonminősé-
get biztosít. 80-160 cm magasságú és 40-160 cm 
szélességű elemek közül lehet választani. A nagy 
felületek hatékony zsaluzására szolgáló 160/160-
as elem felhasználásával az E-módszer esetében 
40%-kal csökken a szükséges támaszok száma. Az 

új generáció 160/80-as típuselemének súlya csupán 
16  kg / m². Ez szinte minden követelménynek meg-
felel. Az elemek szélprofiljában található markolat-
könnyítések és az ergonomikus kialakítású kereszt-
profilok kevésbé munkaigényessé és biztonságossá 
teszik a kezelést. A zárt alumíniumprofilok és a 
kereten lévő vízelvezető élek csökkentik a beton-
tapadást. A főtartó iránya szabadon választható, 
ezáltal a MevaDec raszterfüggetlen. Ez csökkenti a 
szükséges kiegyenlítések számát és jól illeszkedik 
bármely építmény geometriájához.

Az új MevaDec természetesen kompatibilis az előző 
generációkkal. Az összes elem problémamentesen 
kombinálható és a készlet bővíthető. Mindezen 
tulajdonságainak köszönhetően az új MevaDec 
viszonyítási alap lett a moduláris födémzsalu-rend-
szerek között.

Ejtőfej 19 cm-rel lesüllyesztett 
főtámaszokkal.

Az ergonomikus keresztbordákkal a betételemek alulról történő beépítése is könnyebbé vált.
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Az új MevaDec már az első felhasználás 
alkalmával meggyőzte az ausztriai építőipari 
vállalatot: Először még szükség volt a támo-
gatásunkra, de utána már az építőmunkások 
átvették az irányítást, és probléma nélkül, 
csekély anyagszükséglettel zsaluzták a födé-
meket.

Az ápoló központ építése a Salzburg és Linz között 
az építésért felelős GERSTL csoport számára meg-
szokott feladatnak ("business as usual") számított: A 
falakat és erkélyeket a már megszokott saját anyag-
ból kivitelezték. Újdonság volt viszont, hogy első 
alkalommal használták a MevaDec födémzsalut.

Egy 36 x 17 m nagyságú épületet kellett elkészíteni 
a földszinten 3,25 m magassággal, egyenként 2,78 
méter magas emeletekkel és 22 cm födémvas-
tagsággal. A projektcsapat mérnökei és a MEVA 
zsaluzattervező szakértői gondosan meghatározott 
heti ütemezésre készültek: Az emeletfödémeket 
egyenként két, 300 m²-es ütemben betonozták. 
Összesen 330 m² zsalutáblát szállítottak a könnyű 
és könnyen kezelhető MevaDec födémzsaluból, 
továbbá még egy készlet ejtőfejes támaszt az 
építkezéshez – ez bőven elég volt a felületek és a 
túlnyúlások zsaluzásához, 4 % alatti illesztési felület 
figyelembe vételével. 

Egyszerű kezelés és tisztítás
A helyi szakemberek számára még ismeretlen rend-
szer első alkalmazásánál a MEVA szerelője a hely-

Meglátni és megszeretni
Gyorsan és egyszerűen: MevaDec födémzsaluval és ejtőfejes támaszokkal

színen segítette a munkát. A felhasználók hamar 
kiismerték magukat a könnyű födémzsalu-rend-
szerben, amely ráadásul a csekély betontapadásnak 
köszönhetően gyorsan és egyszerűen tisztítható is. 
A felelős építésvezető megállapította: „Most már 
több olyan szakemberünk is van, aki a MevaDec-kel 
szerzett pozitív tapasztalatait a jövőben is szívesen 
kamatoztatja.”

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Új ápolóközpont (A)

 Æ Építtető
 - Felső-Austria Landespflege- und 

Betreu ungszentren GmbH, 
 Wartberg (A)

 Æ Építőipari vállalat
 - GERSTL Gruppe, Wels (A)

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme, 

 Pfaffstätten(A)

i



19

A tökéletesített MevaDec rendszer egyszerre 
három födémzsaluzási módszerhez alkal-
mazható. A Schröppel Bau cég a klasszikus 
elem-módszer mellett döntött az egyszerű 
kezelés és logisztika miatt. 

A dél-németországi Aalenben egy többlakásos, 
480 m²-es négyszög alapterületű, négyemeletes 
lakóház födémzsaluzatához az építőipari vállalat az 
új MevaDec-et választotta, „elsősorban az egyszerű 
kezelhetősége miatt", tájékoztatott Jürgen Schröp-
pel ügyvezető igazgató. Az ismert elem-módszer 
további könnyebbséget jelentett a munkánál: Min-
den mozdulat a helyén volt. Az optimális súlyú ele-
mek mozgatása kevésbé fárasztó, ezáltal gyorsan 
haladt az építkezés. A Schröppel Bau az alulbordák 
közvetlen alátámasztására is használta a rendszert.

Csupán két komponensre van szükség ehhez az 
új módszerhez: elemekre és támaszfejjel felszerelt 
támaszokra. Egészen egyszerű: A MevaDec és az 
elem-módszer kombinációjának köszönhetően az 
építkezés logisztikája áttekinthető és kiválóan alkal-
mas kis alapterületű építkezések és illesztési helyek 
esetén. A támaszfejet és a támaszt összecsavaroz-
zák, vagy biztosító stifttel egymáshoz teherhordó 
módon rögzítik. Az elemeket egyszerűen alulról 
beakasztják a támaszfejbe és így az automatiku-
san biztosítva van a véletlen kiakasztás és eltoló-
dás ellen. Az EuMax födémtámaszok bejáratott 
menetének köszönhetően egyszerűbb a milliméter 
pontosságú magasságbeállítás.

Ezt nem lehet egyszerűbben megoldani
Födémzsaluzat a MevaDec, építési mód a bevált betételemes

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Új többlakásos lakóépület, Aalen (D)

 Æ Építőipari vállalat
 - Schröppel Bau GmbH, Ederheim (D)

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat
 - EuMax födémtámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 

Telephely Stuttgartban

i

Aalenben az új 160/160-as MevaDec-elemeket 
is kipróbálták az építkezésen – és jónak találták: 
„Ennél az építési projektnél rendkívül gazdaságos 
volt a felhasználásuk”, hangzott el véleményként. 
Az elemek maximum 34 cm-es födémvastagságig 
használhatók, középen kiegészítő alátámasztással 
akár 50 cm-ig. Így 40%-kal kevesebb támaszra 
van szükség a zsaluzáshoz. Az ügyvezető igazgató, 
Jürgen Schröppel, így foglalta össze a tapasztala-
tokat: „A teljes projekt abszolút megbízhatóan és 
professzionálisan zajlott"
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A MevaDec termékcsalád új generációja kitű-
nik a többi közül gyors újrahasználhatóságá-
val, egyszerű kezelésével, rugalmas és optima-
lizált anyagkészletezésével. Az EMR Murer & 
Entreprenør A/S cég a parkolóház építésekor 
meg is győződhetett erről.

Nagy feladat volt az egyszintes parkolóház felépíté-
se Koppenhága elővárosának sűrűn beépített kerü-
letében, mivel csupán korlátozott hely állt rendel-
kezésre: A számtalan támasz, ferde falak, zegzugos 
alaprajz és a részben lejtős felületek miatt ez a pro-
jekt szinte arra született, hogy alapos vizsgálatnak 
vesse alá a MEVA födémzsalut. Az 50 cm vastag 
födémet a részben lejtős felületeken három ütem-
ben betonozták. A munka a 256 cm-ről 238 cm-re 
lejtő födémrész betonozásával kezdődött. 

A stabil, zártszelvény alumíniumprofilnak, továbbá 
az új fogantyúnyílásnak és a belső profilok ergono-
mikus formájának köszönhetően a súlyoptimalizált 
MevaDec-rendszer kezelése egyszerűnek bizonyult. 
Ezen az építkezésen túlnyomó részben 160 x 80 cm 

Egyszerűen és sokoldalúan a MevaDec-kel
Az új födémzsaluval egyszerűbbé vált a parkolóház építése Dániában

méretű elemeket használtak, amelyek súlya csupán 
16 kg/m². A gyors és kevésbé fáradságos felépítés-
hez ez is nagyban hozzájárult, ahogy az is, hogy 
ezek az elemek felülről és alulról is behelyezhe-
tők. Ez a kedvelt elemforma szinte minden igényt 
kielégít. 

A MevaDec nem kötött szigorú raszterhez. Ezáltal 
rugalmasan és fokozatmentesen hozzáigazítható 
bármilyen épületgeometriához és bármilyen födém-
vastagsághoz. A tartóirány egyszerűen és gyorsan 
megcserélhető, ehhez csak egy főtartót kell egy 
másik főtartóba beakasztani. Ez a tulajdonsága 
rendkívül előnyösnek bizonyult, különösen ennél a 
zegzugos alaprajzú projektnél Dániában a nagyszá-
mú nélkülözhetetlen oszloppal és csökkentett illesz-
tési felületekkel. Ráadásul jelentős időmegtakarítást 
és kisebb anyagfelhasználást is eredményezett. A 
Koppenhága Vanløse nevű városrészében található 
építkezésen 210 cm hosszú főtartókat használtak. 
A biztonságról és a stabilitásról a kiváló minőség-
ben horganyzott, robusztus EuMax födémtámaszok 
gondoskodtak. A rendszer meghatározott oszlop-
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Mélygarázs Apollovej, Vanløse/Dánia

 Æ Építőipari vállalat
 - EMR Murer & Entreprenør A/S (DK)

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat
 - EuMax födémtámaszok

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Denmark, Køge (DK)

irasztere a felépítés során teljes biztonságot nyújtott 
és gondoskodott arról, hogy ne kelljen felesleges 
támaszokat és rendszerelemeket tárolni és szerelni.

Habár az EMR Murer & Entreprenør munkatársai 
az egyes betonozási ütemek között nem voltak 
határidő szűkében, a korai kizsaluzás révén mégis 
élvezték a praktikus ejtőfejes tartóelemes (FTE) 
módszer előnyeit: A betonozás befejezését követő 
korai szilárdulást követően néhány kalapácsütéssel 
19 cm-rel süllyesztik a főtartókat és az elemeket, 
ezáltal egyszerű a kizsaluzás. A kiváló minőségű rá-
égetett porbevonatnak, a gondosan megtervezett 
formáknak, valamint az alapfelszereléshez tartozó, 
hosszú élettartamú és sima felületű alkus műanyag 
zsaluhéjnak köszönhetően a MevaDec zsalukon ke-
vésbé tapad meg a beton. Így a tisztítási munkákkal 
is gyorsan haladtak. Ezek után a dolgozók a zsalu-
elemeket a MEVA 14-es szállító szögacélelemeibe 
helyezték – praktikusan, egymásra rakva készítették 
elő a biztonságos szállításra és a következő felhasz-
nálásra.
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A ZECH Bau SE vállalat bielefeldi kirendeltsé-
ge Heilbronnban a MEVA robusztus zsalujait 
és biztonságos tartóállványait használta egy 
modern irodakomplexum kivitelezésénél.

Exkluzív hely, modern építészet, kitűnő felszerelés: 
Attraktív épületegyüttessé változott a heilbronni 
Businessparkban fekvő Schwanbenhof West három 
U-alakú épületrésze és egy délre néző belső udvara. 
A homlokzat kialakítása az objektum magas minő-
ségi követelményeit tükrözi. A 6-7-emeletes épület 
kulcsrakész kivitelezését a ZECH Bau építőipari vál-
lalat végezte. A fővállalkozó a korábbi projekteknél 
már pozitív tapasztalatokat szerzett a MEVA-rend-
szerekről.

A biztonságos és sokoldalú MEP és MT60 tartóáll-
vány-rendszereket alkalmazták a nagy alulbordák 

Látványbeton Schwabenhofban
Bevált rendszerek alkalmazása egy modern irodakomplexum felépítésénél

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Schwabenhof West, Heilbronn (D)

 Æ Építőipari vállalat
 - ZECH Bau SE, Telephely Bielefeld (D)

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350, AluStar, StarTec 

falzsalu
 - CaroFalt pillérzsalu
 - MevaFlex födémzsaluzat
 - MEP és MT60 tartóállvány-rendszer

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

Telephely Stuttgart és Telephely Észak

i

és az akár 11 m magas födémek elkészítéshez. Az 
alapok és alulbordák zsaluzásához az AluStar és 
StarTec falzsalukat, a helyszínen előállított betonból 
készülő falakhoz pedig a nagy felületű Mammut 
350-et használták. A CaroFalt a pillérek, a MevaFlex 
pedig a födém kivitelezésére szolgált.

Feljavított bérelt zsalu
A beépített terület nagysága 4.700 m², az irodák, a 
mélygarázs és parkolóház összefelülete 22.000 m². 
Külön figyelmet fordítottak az SB3 látványbeton 
minőségben készült lépcsőházakra. Ehhez a bérel-
hető készlet közül a felújított zsalukat használták. 
Az építészek a MEVA tapasztalt zsalutervezői 
rendelkezésére bocsátották a projekt 3D-s modell-
jét, ami megkönnyítette a helyenként bonyolult 
épületrészek tervezését. A projekt határidőre és az 
elvárásoknak megfelelően készült el.



Mindenhol
számíthat ránk.
40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk, 
ahol Önnek szüksége lehet ránk. 

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
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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 8042200
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

Leányvállalatok, nemzetközi képviseletek


