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

„Az építkezéseken a munka kemény és nehéz.  Annál 

fontosabb, hogy a folyamatokat a szó  legszorosabb 

értelmében ’megkönnyítsük’ és a zsaluzást 

 leegyszerűsítsük.”

Kedves Olvasók!

A technika fejlődése és a modern segédeszközök 
ellenére: kemény és nehéz a munka az építkezése-
ken. Éppen ezért fontos, hogy az egyes fázisokat a 
szó legszorosabb értelmében "megkönnyítsük" és 
a zsaluzást leegyszerűsítsük. Nem véletlen, hogy a 
MEVA pontosan 40 évvel ezelőtt bemutatott első, 
alumínium zsalujának továbbfejlesztett változata, 
az AluFix zsaluzat oly nagyon kedvelt. 

Az építőipari vállalatok és a felhasználók egyaránt 
nagyra becsülik a zsalu csekély súlyát, stabilitását 
és hosszú élettartamát. Meggyorsítja a munkame-
netet és több szempontból is gazdaságos. Hiszen a 
zsaluzási munkához használt összes alkatrész időbe 
és pénzbe kerül. A mi kézi zsaluzatunkhoz sokkal 
kevesebb alkatrész kell, mint a műanyag zsalukhoz, 
s mindemellett tartósságuk korlátlan.

Ebben a Zsalulenyomatban az ügyfelek és a felhasz-
nálók szemszögéből mutatjuk be az AluFix sokol-
dalúságát. Bemutatjuk egy lakóház szerkezetkész 
építményét, amelynek falai, világítóudvarai, födém-
jei és balkonjai kizárólag ezzel a zsaluval készültek 
– elérve a megkövetelt látványbeton minőséget is. 

Egy másik építőipari vállalat szokatlanul sokszögű 
alapra építkezett. Interjúnkban, egy brandenburgi 
zsaluzat-bérbeadó cég elárulta, hogy miért olyan 
keresett ügyfelei körében az immár nyolc éve a 
termékkínálatában szereplő AluFix,.

A „Zsaluzás. Simán. Egyszerűen.” mottónkhoz hűen 
műszakilag tökéletesen kidolgozott, egyszerűen 
építhető zsalukat fejlesztünk, melyekkel támo-
gatjuk felhasználóinkat feladataik megoldásában, 
hogy mindig egy lépéssel előrébb legyenek a biz-
tonság, gazdaságosság és a megbízhatóság terén. 
Pontosan úgy, mint az AluFix. De a nagyon jót is 
lehet jobbá tenni. Erről is tájékoztatjuk Önöket 
ebben a Zsalulenyomatban.

További riportjaink Svájcba viszik Önöket, ahol szűk 
helyen és magas biztonsági követelmények mellett 
épült egy víztározó, valamint ellátogatunk norvégi-
ai, ausztriai és dél-németországi építkezésekre is.

Jó szórakozást az izgalmas olvasmányhoz!
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Hírek

Információk a MEVA-ról

A 100% Bauen GmbH nevű cég ügyvezető igazga-
tója, Stefan Kraus építőmester a markáns zöld szín 
elkötelezett híve. Ez a speciális árnyalat 2017. óta 
az immár 50 éve működő bécsi cég vállalati identi-
tásának fontos részét képezi. Székhelyüket nemrég 
helyezték át Brunn am Gebirge városba „Ezzel a 
színnel szeretnénk kifejezni, hogy cégünknél prio-
ritás a természetbarát és fenntartható építkezés” 
- magyarázza Stefan Kraus, akinek kft.-je Bécsben 
és Alsó-Ausztriában átépítésekre, felújításokra és új 
építkezésekre specializálódott.

A markáns szín mindenütt felismerhető, nem csak a 
levélpapíron vagy a weboldalon, hanem mindene-
kelőtt az építkezéseken. Első alkalommal 2019-ben 
vásárolt a 100% Bauen cég egy készletnyi kiváló 
minőségű RAL 6018-as ráégetett porbevonattal 
ellátott AluFix kézi zsalut. Az elmúlt évben további 
rendelés következett: 600 m² zsalufelület 300 és 
150 cm magasságú AluFix-elemekből. „Egyetlen 
kalapács vagy tányéros orsó sem létezik nálunk, 
amely ne lenne zöld színű” - mondja az ügyvezető. 
„A gyors felismerhetőség nagyon fontos, ami az 
ügyfelektől és a beszállítóktól érkező sok pozitív re-
akcióban is visszaigazolódik. További nagy előnye, 
hogy az építkezéseken nem fordulhat elő többé az 
alkatrészek felcserélésének veszélye!”

100% Bauen – 100% zöld

Tíz évvel ezelőtt Nürnbergben, Frankföld fővárosá-
ban, néhány hobbi-hullámlovasnak vakmerő ötlete 
támadt: Hozzuk az óceánt a Pegnitz folyó strandjá-
ra! A „Nürnberger Dauerwelle” („Nürnbergi Tartós 
Hullám”) nevű egyesület álma valósággá vált: A 
nagyvárost átszelő folyón a hullámlovasok bármi-
kor hódolhatnak sportjuknak a park járókelői és a 
nézők elismerő pillantásai kíséretében.

A Pegnitz folyó partján, ahol néhány hónappal 
ezelőtt egy jelentéktelen mező terült el, új olda-
lágat ástak ki, amelyben kibetonozták a szörfpálya 
vízmedrét. Ehhez az univerzális StarTec falzsalukat, 
valamint az STB támasztóbakokat használták a 
földparthoz illetve a munkatér határoláshoz történő 
egyoldali betonozáskor. Az egyesület terveit a 
városi önkormányzat, a Bajor Szabadállam, vala-
mint szponzorok támogatták. A környezetvédelmi 
előírások betartása céljából hallépcsőt is létesítet-
tek. A hullámlovasok számára készült bejáratok és 
a műszaki épület mellett a három modulból álló 
rámpakonstrukció segítségével 5,5 és 8 m széles, 
különböző teljesítményű hullámok keletkeznek. A 
hely olyan vakációs hangulat érzetét kelti, mintha 
Hawaii-ban lennénk.

Óceán Nürnbergben
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Építési projektek világszerte

Öt világrész több, mint 30 országában leányválla-
latokkal és nemzetközi telephelyekkel képviselteti 
magát a MEVA. A regionális piaci feltételekhez 
optimálisan hozzáigazított termékekkel és egye-
di megoldásokkal támogatjuk a helyi építőipari 
vállalatokat. Például Indiában: Bangalore nagyváros 
kapui előtt terül el Whitefield, az „Indiai Silicon Val-
ley”. Itt az IT-ipar számára készülnek a White Alpha 
projekt tíz emeletes épületei. Az L&W Construction 
első alkalommal használta a gazdaságos MonoDec 
födémzsalut és azonnal megszerette. Az építkezés 
tervezett gyors kivitelezésének titka a födémzsalu 
egyszerű kezelhetőségében és az ejtőfejes rendszer 
korai kizsaluzhatóságában rejlik. Az alumínium 
elemek szélessége 50 cm, hosszúsága 50 - 165 cm 
és súlyuk csupán 19,5 kg/m².

Chilében a GFS, mint MEVA-kereskedő, a robusz-
tus Mamut 350-es falzsalut szállított a Mantos 
Blancs rézbányához. Az Atacama-sivatagban a 
golyósmalom befogadására 28 x 17 m alapterületű, 
14 m magas épület készül. Masszív 2,80 m vastag 
alaplemezre épül, amely szeizmikus terheléseknek, 
azaz rendkívül erős lökéseknek és súrlódásoknak 
is ellenáll. Alig 40 óra alatt több, mint 1.400 m³ 
betont öntöttek.

Az USA-ban, Detroit/Michigan központjában, 
200 m magas épületet emelnek irodák, lakások és 
üzletek számára a történelmi jelentőségű Hudson’s 
Department Store architektúrájának mintájára. Az 
alapokat az STB 450-es támasztóbakok és a nagy 
teherbírású Imperial falzsalu segítségével zsaluzták 
egy korábbi mélygarázs meglévő falaihoz. A ma-
gasíthatóság és az ebből következő gyors munka-
végzés lehetősége késztette arra a Barton Malow 
építőipari vállalatot, hogy a MEVA-technológia 
mellett döntsön.

Nem csak Európában kedvelik a Mammut 350, 
StarTec és AluFix falzsalukat, az STB 450 támasz-
tóbakokat és a Triplex oldaltámaszokat: Ausztráli-
ában masszív, 13 m-es magasságot is elérő hídfő 
építéséhez alkalmazzák ezeket. Az északnyugaton 
elterülő, ritkán lakott Pilbara régió gazdag nyers-
anyag-lelőhelyeinek feltárásáért bővítik az infra-
struktúrát. A kitermelt vasércet a bányából sínen 
szállítják Port Hedland-be, ahonnan azután hajók 
viszik tovább a világ minden tájára. Az elmúlt évben 
alapított Novatec-MEVA-Pilbara közös vállalkozás 
a kikötővárosból látja el a hátországi építkezéseket 
zsalutechnológiával.
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A svájci Rüttenen községben új ivóvíz- és 
hasznosvíz-tározó épül. A közismerten szigorú 
svájci biztonsági előírások a sok közül csak 
az egyik követelményt jelentették a kivitelező 
építőipari vállalat számára.

A helyi energiaszolgáltató a Königshof víztározó 
megépítésével bízta meg a Marti AG-t. A 6.000 m³ 
befogadó képességű víztározó a következő 
100 évre biztosítja majd a régió ivóvízzel való 
ellátását, továbbá oltóvizet is szolgáltat. Elkészülte 
után az új tározó két kiöregedett tározó helyére 
lép, és láthatatlanul a föld alatt rejtőzik majd. 
Liridon Haxhimurati építésvezető, és Peter Kauf-
mann művezető, csapata februárban kezdte meg 
a betonozási munkákat. A jó hírnevű építőipari 
vállalat a Mammut 350-es falzsalu teljesítményébe, 
a SecuritBasic-rendszer biztonságába, valamint – 
a pillérek kivitelezéséhez - az egyszerű kezelésű 
_CaroFalt zsaluba helyezte bizalmát.

Víztározó Königshof
Az új építkezés Rüttenenben szigorú svájci biztonsági előírások mellett zajlott.

2021 januárjában kiásták a 60 m hosszú, 30 m 
széles és 13 m mély gödröt. A rendkívül kemény 
ásványi kőzet elhordása nehéz és időigényes volt. 
A betonozott tározó 51 x 26 m felületet foglal el. 
Ezért a közvetlenül a zöldben elhelyezkedő, csak 
egy erdei úton megközelíthető építkezésen nem 
sok hely maradt a szerelési munkákra, az anyagtá-
rolásra és -kezelésre. Az adott körülmények között 
különösen a magas zsalu felállítása és a SecuritBa-
sic biztonsági rendszer szerelése jelentett nagy fel-
adatot. Ezért több Mammut 350-es elemet 7 m-es 
magasságúra szereltek össze és a háromemeletesre 
épített SecuritBasic biztonsági rendszerrel együtt a 
betonozás után egyszerűen daruval helyeztek át.

A projekt egyik különlegessége a rendkívül erős 
sarokfalak zsaluzása volt, amelyek belsejét erősítés 
céljából 45 fokos szögben betonozták. Ezekben 
a sarokrészekben a Mammut 350 frissbetonnyo-
más-felvevő képességét 100 kN/m²-ről 80 kN/m²-re 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Új víztározó építése, Rüttenen (CH)

 Æ Építőipari vállalat
 - Marti AG, Solothurn(CH)

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350 falzsalu
 - CaroFalt pillérzsalu
 - SecuritBasic biztonsági rendszer

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

Seon (CH)

icsökkentették, hogy biztosítsák a nagy erőkkel 
szembeni ellenállását. Kifejezetten erre a célra 
a MEVA sarokmerevítőket gyártott, amelyekkel 
tovább fokozták a konstrukció megerősítését, így a 
zsalu még ezen a nehéz területen is biztonságosan 
ellenállt a nagy nyomásnak. A Mammut 350 zsalu 
és a CaroFalt pillérzsalu víztelenítő zsaluszalagot 
kapott a betonfelületen lévő felesleges víz elveze-
téséhez. Az átkötési pontokon végleg bent maradó 
alkatrészként vízzárókat helyeztek el.

Svájcban az építkezéseken alapvetően a SUVA 
(Schweizerische Versicherungsanstalt – Svájci 
Biztosítóintézet) szigorú követelményei uralkodnak, 
a Königshof víztározó projektnél pedig pluszban 
az SVGW (Schweizerischer Verein des Wasser- und 
Gasfachs – Svájci víz- és gázipari szakmai egyesület) 
irányelveit is figyelembe kellett venni. A Marti épí-
tőipari vállalat már több közös és nagyon igényes 
projektjéből jól ismeri a MEVA technológiáit.

Speciális sarokmerevítők (fent, piros) támasztják a csuklós sarkokat a sarokfalak betonozásánál (fent jobbra). Peter Kaufmann művezető 
és a Marti csapata a szűk munkagödörben is magabiztosan irányítja az igényes projektet. (balra) A Mammut 350 elemekre szerelt 
 SecuritBasic lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést (középen).
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Födémtervezés 2.0
Többletérték a vízszintes szerkezeti elemek BIM-módszeres tervezésével

A valós jellemzők digitális leképezése a BIM- 
modellezéssel (Building Information Modeling) 
- különösen hatékonnyá teszi a tervezést – 
még födémzsaluzatok esetében is.

A vízszintes zsaluzatok tervezése és kivitelezése a 
CAD-alkalmazásokban gyakran csak másodrendű 
szerepet játszik és kevésbé automatizált. A MEVA 
partnerével, a BIM² céggel közösen eddig kihasz-
nálatlan kapacitásokat kíván kiaknázni, melyek által 
növekszik majd a zsalutervezés hatékonysága.
Az új MevaDec generáció csekély súlyával, egyszerű 

tisztíthatóságával és optimális kezelhetőségével 
tűnik ki. A rendszer háromféle födémzsaluzási mó-
dot tesz lehetővé, amelyet a munka előkészítésénél 
figyelembe kell venni: ejtőfej-tartó-elem-módszer, 
elemes, valamint fő- és kereszttartós módszer. 
A gazdaságos MevaFlex födémzsalu rendszer 
tervezése hagyományos módon, de a MevaDec-kel 
rugalmasan kombinálva is könnyedén elképzelhető. 
A jövőben mindkét rendszert a Revit® program 
BIM²form bővítményébe integrálják, amely digitáli-
san ábrázolja és kiegészíti a reális jellemzőket.

Előnyös, és egyben nagy szakmai kihívást is jelentő 
tény a zsaluk rendkívüli rugalmassága a háromdi-
menziós módosíthatósággal, valamint az említett 
három különböző kivitelezési módozattal. Az 
építkezés hatékony és folyamatorientált kivitelezé-
se a munka pontos előkészítésén alapul. A MEVA 
és a BIM² olyan digitális megoldásokat fejleszt, 
amelyekkel megvalósul az optimálisan automatizált 
födémtervezés.

A BIM²form eszköz
A MEVA zsaluk központi digitális tervező eszköze 

a BIM²form. Ez az iparág legfontosabb 
technológiai eszközéhez, az Autodesk® 
Revit® szoftverhez tartozó bővítmény. Egy 
parancs-portfólió teszi lehetővé az automa-
tizált zsalutervezést, közvetlenül a Revit® 
-tel és szabaddá teszi az utat a minőségi 
integrált építési folyamatoknak. A hamaro-
san megjelenő szoftverfrissítéssel, a BIM² a 
vízszintes épületszerkezetek bővített terve-
zéséhez, a BIM²form első verzióját bocsátja 
a felhasználók rendelkezésére. Az integrált 
födémtervezési lehetőségek illeszkednek a 
meglévő funkciókhoz és optimálisan támo-
gatják a tervezést.

A függőleges épületszerkezetekhez hason-
lóan, vízszintesen istöbb szerkezeti elem 
helyezhető el, melyek tervezési részleteit a 

natív programozású Revit® Content szoftverrel tö-
kéletesítik. Fentiek értelmében a jövőben MevaDec 
födémzsaluzat tervezése csupán néhány kattintás-
sal, lépésenként automatizált módon végezhető: 
Meghatározzák a födémzsaluzáshoz szükséges 
határoló födémek szintmagasságát, alaprajzi 
méreteket, haladási irányt és kiemelten figyelnek az 
alaprajz esetleges szabálytalanságaira. A fennma-
radó szélek és illeszkedések egyszerű kezeléséhez 
intelligens kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre. 
A BIM² az Open Innovation koncepcióját követi, 
amely a meglévő folyamatok állandó tökéletesí-
tését és új ötletek integrációját jelenti. Minden 
felhasználó hozzájárulhat a BIM²form közös 

felfedezéséhez és továbbfejlesztéséhez. 
Technikusoktól technikusoknak. 

További információk:  
www.bim2.eu.
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Bokrétaünnep alig 12 hónap után: Freudens-
tadtban a meglévő kórházat 315 ágy befoga-
dására alkalmas épülettel bővítették. Az épít-
kezést a Glöckle építőipari vállalat kivitelezte 
hatékony zsalutechnika segítségével – problé-
mamentesen és az előírt határidőre.

Az új főépület két belső udvarral rendelkezik, 
ötszintes, mérete 99 x 69 m. Hozzá csatlakozik a 
pszichiátria új, négyemeletes 50 x 46 m alapterü-
letű épülete, amelyet statikai okokból kettős fal 
választ el. A belmagasság 4,20 m, a födémvastag-
ság 28 cm. A lapostetőket attikával szegélyezték. 
A nagyfelületű falak gördülékeny betonozásához a 
projektcsapat a nagy teljesítményű Mammut 350 
zsalut alkalmazza, a zsaluelem akár 8,75 m²-es 
nagyságának (350/250) köszönhetően jó tempóban 
haladhat az építkezés.

Projekt méretre
A Glöckle cég kórházat épít MEVA zsalukkal.

A biztonsági követelmények betartását és a ké-
nyelmes munkafeltételeket – nagy magasságban 
is – a SecuritBasic biztonsági rendszer garantálja. 
Betonozó konzolokat elsősorban a lépcsőházak 
zsaluzásához használtak. Ezenkívül a MEVA For-
mSet termékcsaládjából oldalrácsokat, széllezáró 
síneket és orsókat, valamint EuMax födémtámaszo-
kat alkalmaztak nagy számban.

A számtalan pillér a CaroFalt pillérzsaluval és a 
rászerelt MEVA betonozóállvánnyal készült. A 
rendszer segítségével gyorsan betonozhatók a 
 20 - 60 cm közötti, négyzet vagy téglalap kereszt-
metszetű pillérek, amelyek 5 cm-es raszterben 
állíthatók be. Az alapkivitelben alkus műanyag 
zsaluhéjjal felszerelt zsalukkal kiváló, látványbeton 
minőség valósítható meg. A zárt acél zsalutáb-

... tovább a 10. oldalon
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... a 9. oldaltól

A födémbetonozást az FTE építési móddal gyorsították fel.A födémzsalu tervezése digitálisan történik.

la-keretek statikailag rendkívül robusztusak, MEVA 
utókezeléssel tűzihorganyzottak, ezáltal hosszú 
élettartamúak és könnyen tisztíthatók.

A Revit programmal készített 3D-s kiviteli tervek 
alapján az építkezéseken egyszerű volt a helyszíni 
egyeztetés és akadálymentesen zajlott a felvonó- és 
lépcsőházak, valamint a födém zsaluzása. A BIM² 
cégnek, a MEVA digitális zsalutervezésért felelős 
partnerének ez volt az első projektje, amely során 
speciális munkaterületeket tesztelt. Így egyszerre 
több mérnök is dolgozhatott ugyanazon a projek-
ten.

Korai kizsaluzás kalapácsütéssel
Christopher Krauser építésvezető és Harald Ulmann 
munkavezető irányítása mellett a Glöckle cég 
tapasztalt dolgozói nehézségek nélkül zsaluzták 
a födémet a MevaDec-kel. Mivel a főtartóirány 
szabadon választható, a rendszer raszterfüggetlen, 
így könnyen hozzáigazították az építmény geomet-
riájához és végül csak néhány kiegyenlítésre volt 
szükség. A MevaDec-kel háromféle födémzsaluzási 
mód lehetséges. Freudenstadtban a különösen 
hatékony ejtőfej-tartó-elem-módszert (FTE) alkal-
mazták a nagyfelületű födém korai kizsaluzásához. 
Csupán három fő komponensre – zsaluelemekre, 

főtartókra és ejtőfejes támaszokra – van szükség. 
Mivel kevés alkatrészből áll és nincs szükség külön 
szerszámra, a MevaDec kezelése rövid betanítással 
is gyorsan elsajátítható. 

A betonozás után a Glöckle cég dolgozói a főtartó-
kat az elemekkel együtt csupán néhány kalapácsü-
téssel 19 cm-rel süllyesztették le, ezután kiemelték 
és a könnyen tisztítható elemeket azonnal előkészí-
tették a következő felhasználásra. A támaszok és az 
ejtőfejek eközben továbbra is a betonozott födém 
segéd-alátámasztásaként szolgáltak. A MevaDec 
kizsaluzását csupán egyetlen dolgozó is elvégezhe-
ti. Az előnyök az építkezés gyorsabb előrehaladá-
sában, a személyzet rugalmasabb bevetésében, a 
csökkentett raktárkészletben és a leegyszerűsített 
logisztikában jelentkeztek.

Az „Új” is nagy elismerést kap
A Fekete-erdő gyógy- és fürdőhelyén kivitelezés 
alatt álló projekt helyi közelségét használta ki a 
MEVA, hogy bizonyítsa a MevaDec új generáci-
ójának teljesítőképességét: A független Időgaz-
dálkodási és Építőipari Tanácsadó Intézet (izb) 
figyelemmel kísérte a klinika gazdasági részlegének 
födémzsaluzási munkáit. Ezen és még négy további 
építkezésen pontosan megmérték az időráfordítást, 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Kórház – új épületrész, 

 Freudenstadt (D)

 Æ Építőipari vállalat
 - Bauunternehmung Glöckle 

 Holding GmbH, Schweinfurt (D)

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat
 - Mammut 350 falzsalu
 - SecuritBasic biztonsági rendszer
 - CaroFalt pillérzsalu
 - EuMax födémtámaszok

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 

Haiterbach

i

A betonozóállvánnyal felszerelt CaroFalt lehetővé tette a pillérek gyors zsaluzását.

melynek alapján az izb igazolja, hogy a MevaDec 
új generációja a piacon elérhető leggyorsabb 
ejtőfejes födémzsalu-rendszer. Az alacsonyabb 
súly (a 160/80-as szabványelem szinte minden 
követelményt kielégít és súlya csupán 16 kg/m2) és 
a keretprofilban található markolatnyílások révén 
a jobb kezelési tulajdonságok további előnyöket 
jelentenek az erőkímélő, biztonságos és gyors mun-
kavégzés eléréséhez. Ez a Glöckle cégnek is tetszik: 
megkötötték a soron következő megállapodást az 
új MevaDec zsalu további szállítására.

A MEVA-technikusok is nagy örömmel vettek részt 
a „Projekt méretre” építkezésen. „Végig nyugod-
tan haladtak a munkák” – tájékoztatott Aleksej 
Latuschko, alkalmazástechnikus. „Ezt az építő 
személyzet kiemelkedő szakmai kompetenciájának 
és a mi zsaluinknak köszönhettük.”
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A Mammut XT falzsalu előnyei már rövid 
betanulási idő után látszódtak és meggyőzték 
a RIEDERBAU cég csapatát. A lakópark építése 
Tirolban a tervek szerint halad.

Ahol szép az élet: Schwoichban, a türkizzöld Inn 
folyó és a Kaiser-hegység között, Kufsteintól nem 
messze, a RIEDERBAU cég attraktív lakóparkot épít 
közel 3.400 m2 területen. A 16 kiváló minőségű 
lakás és a pékséggel egybekötött élelmiszerüzlet 
szerkezetépítési munkálatai „probléma nélkül zaj-
lanak, minden vonatkozásban jól állunk” – magya-
rázza Martin Moser munkavezető. A jövőbeni lakók 
időben beköltözhetnek majd új otthonukba: a 
mélygarázsból, 4,6 m magas földszintből és 2,70 m 
magas emeletekből álló, összesen 16 m magas 
épület-komplexumba. 

Az ismert tiroli építőipari vállalat a falak zsaluzá-
sához a nagy teljesítményű és gazdaságos 
 Mammut XT zsalut választotta. A zsalukeretbe 
integrált kombi-átkötés egy rendszeren belül teszi 
lehetővé a három átkötési mód rugalmas alkal-
mazását. Egy kézmozdulattal átválthat a kétoldali 
átkötésről egyoldalira, vagy védőcsővel vagy akár 
anélkül. Lukas Hechenblaickner építésvezető és 
Marin Moser művezető csapata hamar megba-
rátkozott az újszerű, táblamezőben elhelyezkedő 
egyoldali átkötések kezelésével. De leginkább az XT 
kónuszos ankerrel, amely állító gyűrűk segítségével, 
1 cm-es raszterben nagyon könnyen hozzáigazítha-
tó a kívánt falvastagsághoz. A schwoich-i projek-
tnél a 20, ill. 25 cm-es falvastagságok folyamato-
san ismétlődnek a földszinten és az emeleteken. 
Egyszeri beállítás után, ugyanazon falszakaszon 
átállítás nélkül az átkötőszárak ismételten felhasz-
nálhatók. „A ládákban készenlétben állnak mindkét 
falvastagsághoz az előzetesen beállított átkötőszá-
rak, A munkásoknak csak elő kell venni ezeket. 
Ezzel jelentős zsaluzási időt takarítanak meg” – 
magyarázza Martin Moser.

Szabványos és különleges méretek
A Mammut XT-t nagy felületek építésére tervezték 
– a zsalufelület akár 8,75 m² is lehet elemenként 
(350/250). A szabványméretek mellett a RIEDER-
BAU cég külön rendelésre készült egyedi méretű, 
álló, fekvő és magasított rendszerű zsalukat is hasz-
nál. Martin Moser: „A 300/250 és 300/125 méretű 

Időspórolás a Mammut XT-vel
A tiroli Schwoichban egy új lakó- és üzletház épül.
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Többlakásos lakó- és üzletház, 

Schwoich/A

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

KG, Kufstein/A

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut XT falzsalurendszer

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme 

 Gesellschaft m.b.H., Pfaffstätten, 
Ausztria

i

elemek kiválóan megfelelnek a lakásépítés köve-
telményeinek. A változatos, 40, 45, 50 és 60 cm-
es szélességnek köszönhetően könnyű és gyors 
az építés. Minden méret van raktáron és tetszés 
szerint választhatók. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy gyorsan haladjon az építkezés.”

Az építkezésen biztonságos és gyors a szállítás, 
az álló vagy fekvő Mammut-XT-elemek intelligens 
funkciós bordáira rögzíthető átkötőszár tartók 
révén. A behegesztett DW-15-ös belsőmenetes 
hüvelyek lehetővé teszik a tartozékok gyors, te-
herbíró csatlakoztatását csupán egyetlen elemmel 
- a tányéros orsóval. Az építkezések logisztikáját 
nagyban megkönnyítik a 250 és 125 cm széles 
elemeken a keresztbordára tartósan rögzített, 
praktikus MEVA zsalukapocs tartók. A tűzihor-
ganyzott keretek és a rendkívül hosszú élettartamú 
alkus műanyag zsaluhéjak tartósan kiemelkedő 
minőséget biztosítanak, tisztításuk gyors és kímélik 
az erőforrásokat. A teljes felületű 100 kN/m2 friss-
betonnyomás-felvevő képesség gyors betonozást 
garantál.

A schwoich-i felhasználók éltek a lehetőséggel, 
hogy a 4,60 m magas falak betonozásához, több 
elemet nagy felületekké egyszerűen és biztonsá-
gosan a talajon szerelnek össze. Különösen nagy 
felületű és magas falak építésénél kifizetődő az 
előre beállított XT kónuszos átkötőszárakkal az 
egyoldali átkötés alkalmazása. Martin Moser: „A 
rendszer leegyszerűsíti a munkánkat és az időnyere-
ség is jelentős. ”

Állítva, fektetve vagy magasítva: A Mammut XT falzsaluzat és az XT kónuszos 
ankerek meggyorsítják az építkezést.

RIEDERBAU munkavezetője, Martin Moser.
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Norvégiában az Arne-Olav Tveit AS építőipari 
vállalat tíz oktogon formájú betonmedencét 
épített egy haltenyésztő telep részére. A pontos 
nyolcszögeket a Mammut 350 falzsaluval és a 
MEVA csuklós sarokelemeivel alakították ki. 

8.000 m³ vízzel és több tonna hallal töltötték fel 
az új, egyenként 5 m magas tartályokat a Kragerø 
közelében fekvő sziklás parton. A megépített 
tartályok közül négynél a faltól falig mért belső 
távolság 16,5 m, a fennmaradó hatnál pedig 12,5 m 
volt. A norvégiai MEVA-kereskedő, Maxbo Teknikk 
szállította a zsalutechnikát és know-how-jával 
támogatta az építkezést.

Zsaluelemek illesztése egyszerűen
A gyakran acélból vagy műanyagból épített tar-
tályok helyett az építtető, Fossing Storsmolt AS, 
különösen tartós betonból készült haltenyésztő 

Nagy követelmények az oktogonnal szemben
Tíz haltenyésztő medence készült Mammut 350 és a csuklós sarokelemek 
 felhasználásával

medencéket rendelt. A zsaluk felállítását ebben az 
esetben 135 ⁰-os szögben igényelték, amelyhez az 
állítható MEVA csuklós sarokelemeket alkalmazták 
kívül és belül. Ezek 60 ⁰-tól 180 ⁰-ig fokozatmen-
tesen állíthatók és alkalmasak nem derékszögű 
sarkok kialakítására is. A falzsaluk – így a 350x250-
es méretű 8,75 m2 felületű nagy Mammut elemek 
is – pontosan és egyszerűen beállíthatók. Ehhez 
csupán a praktikus MEVA tányéros orsóval felszerelt 
merevítő hevedereket kellett a behegesztett Dywi-
dag belsőmenetes hüvelyekkel rendelkező funkciós 
bordákhoz erősíteni. A csuklós sarkokat egy segéd-
eszköz segítségével néhány mozdulattal rögzítették 
a gyakran alkalmazott szögméretekben (70°, 90°, 
120°, 135° vagy 180°).

A Mammut 350-es robusztus, 100 kN/m² frissbe-
tonnyomás-felvevő képességű ipari zsalu lehetővé 
teszi a gyors betonozást. A 40 cm vastag falak 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Haltenyésztő telep, Kragerø (N)

 Æ Építtető
 - Fossing Storsmolt AS, Helle (N)

 Æ Építőipari vállalat
 - Arne-Olav Tveit AS, Neslandsvatn (N)

 Æ MEVA-rendszer
 - Mammut 350 falzsalu

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - Maxbo Teknikk, Norvégia

i

öntömörödő (SCC) betonból készültek. A Mammut 
350 alapfelszereltségének része a kiváló minőségű 
alkus műanyag zsaluhéj. A zsaluhéj ellenállóképes-
sége nagyon jó, saját anyagával javítható, tökélete-
sen sík és kifogástalan, sima betonfelületet képez. 
Ebben az esetben ez alapfeltétel volt, hogy a halak 
ne sérüljenek.

A norvégiai sziklás part geográfiai adottságai, 
valamint a ritkán betonozott forma miatt magas 
fokú zsalutervezési tapasztalatra volt szükség. A 
Maxbo Teknikk műszaki osztálya a zsalu tervezésé-
nél és méretezésénél kamatoztatta know-how-ját. 
350 cm, ill. 250 cm magas elemeket alkalmaztak 
három különböző szélességben. A tíz tartály hatá-
ridőre és a kívánt minőségben, a megrendelő teljes 
megelégedettségére készült el.
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Ha meglévő épületeknél, átépítéseknél vagy 
szűk helyen kell falakat betonozni, gyakran 
használják a könnyű és felhasználóbarát 
AluFix rendszert. Dél-Németországban, egy 
többlakásos családi ház építésénél ez a zsalu 
már bebizonyította, hogy tudása mennyire 
sokoldalú. 

Neufra-Riedlingen-ben, ahol a szűk Felső-Duna 
mezők és erdők között kanyarog, egy többlakásos 
családi ház épült, 300 m2-es alapterülettel és két 
egyenként 2,75 m magas szinttel. Ahhoz, hogy a 
projekt az előírt határidőre és a megfelelő minőség-
ben készüljön el, a Brul-Bau építőipari vállalatnak 
meglepően kevés zsaluanyagra volt szüksége: A be-
tonszerkezet elkészítéséhez csupán 165 m2 AluFix 
elemet, 300 darab MEVA 20/300-as födémtámaszt 
és támaszfejet szállítottak az építkezés helyszínére. 
Az egyszerű logisztikának és kezelhetőségnek hála 
kevés elemmel is gyorsan haladt a munka. 

AluFix falakhoz és aknákhoz
Az AluFix elemek még a műanyag zsaluknál is 
könnyebbek, ugyanakkor nagyon hosszú életűek 
és kevesebb összekötő elemet igényelnek. Egysze-
rű kezelhetőségükhöz nagyban hozzájárulnak az 
ergonomikus kézre álló fogó profilok. Így a lakó-
épület falai kevés fáradsággal, gyorsan és nedves 
közegben is biztonságosan zsaluzhatók voltak. A 

20-90 cm között hat szélességben, 135-350 cm kö-
zött több magasságban kapható AluFix, optimális 
elemválasztékának köszönhetően kiválóan alkalmas 
pótlásmentes sarokmegoldásokhoz bármely fal-
vastagságnál. Kisebb betonfelületek, például kerti 
vagy támfalak megvalósításához is jó. A zsaluzat 
sokoldalúságát bizonyítja, hogy a lakóépület világí-
tóudvarai (lichthofjai) is gond nélkül elkészülhettek. 
Az ütésálló AluFix-szel való darumentes építke-
zés során gyakorlatilag minden feladat optimális 
eredménnyel zárult, főleg 50 kN/m2 megengedett 
frissbetonnyomás-felvevő képességének és erős, 
csavarodásmentes alumíniumprofiljának köszönhe-
tően. 

AluFix mint födémzsalu
Az alátámasztás elemméretétől és jellegétől füg-
gően akár 46 cm vastag födémek is betonozhatók 
az AluFix zsaluval. A MEVA támaszok és az AluFix 
támaszfejek néhány kézmozdulattal stabilan össze-
köthetők a könnyű zsaluelemekkel.. Ehhez csak a 
négy elem találkozási pontján, vagy a födémszélek 
mentén, két elem illesztési pontján kell behelyezni 
a MEVA támaszba a stabil öntvényből készült ro-
bosztus, lakkozott AF támaszfejeket és egy csappal 
egyszerűen biztosítani. A támaszfej négy kinyúló 
„ujja” körbefogja az elemprofilt. Brul-Bau ezzel a 
módszerrel gyorsan és biztonságosan zsaluzta a 
lakóépület összesen 500 m2 födémjét és balkonjait. 

Sok feladat – egyetlen zsaluzat
AluFix falakhoz, födémekhez, balkonokhoz, aknákhoz és látványbetonhoz
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AluFix látványbetonhoz
Az alapfelszereltségként integrált alkus műanyag 
zsaluhéj használatával a Brul építőmunkásai végig 
tiszta eredményeket produkáltak, 4,6 m magas 
támfal született látszóbeton minőségben. De az 
egyéb kezelés során is rendkívül meggyőző volt 
az AluFix rendszer: A zárt alumíniumprofil kiváló 
minőségű, ráégetett porbevonatának köszönhető-
en könnyen és gyorsan tisztítható, így kíméli az élő-
munka erőforrásokat. A kedvelt MEVA-zsalu hosszú 
élettartama és sokáig kiváló minősége alapján 
tulajdonosának jó ideig nem kell magas utólagos 
költségektől vagy pótlás miatt újabb beruházások-
tól tartani. Az alkus műanyag zsaluhéjra például 
7 éves a garancia.

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Új többlakásos családi ház, 

Neufra-Riedlingen (D)

 Æ Építőipari vállalat
 - Brul-Bau UG, Riedlingen (D) 

 Æ MEVA rendszerek
 - AluFix falzsalurendszer
 - 20/300-as támasztó oszlopok

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme 

GmbH, Haiterbach

i
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Nem muszáj, hogy mindig derékszögű legyen: 
Kemptenben a Funkenwiese-lakóházak 
alaprajza sokszögű, ráadásul a sarkok szögei 
különbözőek. A B. Wassermann építőipari 
vállalat nagyra értékeli az AluFix zsaluk haté-
konyságát, továbbá szívesen dolgozik Star-
Tec XT és a Mammut XT falzsalukkal, valamint 
a LAB-munkaállványokkal is. 

Kempten parkszerű terepén jelenleg hét többlaká-
sos lakóház épül. De ezek nem a tipikus négyszög-
letes épületek, jól kihasználható alaprajzzal. A két 
nagyobb és az öt kisebb épület ugyanis formáját 
tekintve szabályszerűen kilóg a sorból: A szabály-
talan, derékszögtől eltérő sarkokban bővelkedő 
poligonális alaprajzok sok, különlegesen nehéz 
feladat elé állítják az építőipari vállalatot.

Könnyű kezelés, gyors felállítás
A B.Wassermann építőipari vállalatot a nagyobb 
épületek egyikének szerkezetépítési munkáival 
bízták meg: Az 1.075 m² alapterület és a vele ha-

Poligonális feladat
Sokszögű aljzatbeton zsaluzása AluFix-szel és StarTec XT támaszokkal

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Új többlakásos lakóépület, Kemp-

ten/D

 Æ Építtető
 - Szociális építkezés Kempten, Lakás- és 

Városépítés GmbH

 Æ Építőipari vállalat
 - B. Wassermann Bauunternehmung, 

Kempten/D

 Æ MEVA rendszerek
 - AluFix falzsalu
 - Mammut XT falzsalu
 - StarTec XT falzsalu
 - LAB munkaállvány

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 

Haiterbach

i
táros 1.000 m²-es 
mélygarázs alap-
rajza leginkább 
egy hosszúkás, 
stilizált rózsaághoz 
hasonlítható. Az 
épület összesen 
öt emeletből áll, 
amely magába 
foglalja a 3,00, ill. 
3,30 m magas pin-
cét és földszintet, 
valamint a három, 
egyenként 2,65 m 
magas emele-
tet. Az alap egy 
45-55 cm közötti 
vastagságú aljzat-
beton, amelyet a 
B.Wassermann cég 
az AluFix zsaluval 
betonozott. A 

könnyű, mégis robusztus kézi zsalu erre kiválóan 
alkalmas, mivel ennél a projektnél szinte egyáltalán 
nem kell nagy hosszúságú és felületű falakat és be-
tonaljzat-széllezárásokat kialakítani. A széllezárást 
55 cm széles elemekből, és a MEVA praktikus 80-as 
támasztókonzolaival egyszerűen a talajon fektetve 
szerelték össze.

„Az AluFix rögtön bevált és bebizonyította, hogy 
kiválóan alkalmas bonyolult geometriájú aljzatbe-
ton széllezárására. A rendszer kis helyen is gyorsan 
és jól felállítható és emberi erővel, akár kézben is 
biztonságosan hordozható” - mondja Daniel Christ, 
a B.Wassermann építőipari vállalat építésvezetője. 
A kempteni projektnél az alulbordák és az attika 
kialakításához is felhasználták az elemeket.

Egyoldali átkötés az XT zsalukkal
Daniel Christ csapata a nagyteljesítményű XT fal-
zsalurendszereket is probléma nélkül használta. A 
nagyfelületű Mammut XT többek között a 3,30 m 
magas pincefalak betonozásánál, az egyoldali 
átkötésben mutatta meg kiemelkedő képességeit. 
A B.Wassermann építőipari vállalat a 2,70 m magas 
StarTec XT elemeket többek között a pillérek beto-
nozására használta. Mindkét XT-zsalunál a keretbe 
integrált kombi-átkötés egy rendszerben három 
átkötési módot egyesít és lehetővé teszi a gyors 
váltást a hagyományos átkötésről az egyoldali át-
kötésre – egyetlen egyszerű kézmozdulattal, külön 
alkatrészek és szerelés nélkül. Így a felhasználók 
lényegesen rövidebb zsaluzási időket érnek el, mint 
más hasonló rendszerek esetében.

Mivel a házkomplexum építését két ütemre osztot-
ták, az épületrészek közötti munkahézag mentén 
egy rendkívül magas perem keletkezett, ahol nagy 
volt a lezuhanás veszélye. E perem mentén nem 
volt lehetőség állványok felállítására, mivel közben 
már megkezdték a második építési szakasz alapo-
zását. A biztonságos munkát a LAB munkaállvá-
nyokkal oldották meg, amelyek emeletről emeletre 
vándoroltak felfelé.
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A WS Schalungs- und Betontechnik GbR 30 
éve működik Havelsee-ben Brandenburg 
tartományban. E három évtized alatt hatalmas 
tapasztalatot szerzett zsaluzat bérbeadóként 
és szolgáltatóként egyaránt. A két ügyvezető, 
Michael Warsow és Ronny Steinicke feleleve-
níti, hogy a zsaluparknál és az építkezéseken 
is miért döntöttek az AluFix mellett.

Mikor és hogyan született meg a döntés? 
Az AluFix-szel 2013. óta dolgozunk nagyon ered-
ményesen, úgy az ügyfeleinknél, mind pedig a 
bérleti zsaluparkunknál. Az AluFix 150 és 300 cm 
magas elemei öt változatban, egészen 90 cm 
szélességig léteznek, így kitűnően lefedik megbí-
zóink szükségleteit mind a mély-, mind pedig a 
magasépítésben. A rendszer lényegesen könnyebb, 
mint a hozzá hasonló acél zsaluzatok, gond nélkül 
alkalmazható daru nélkül és a zsaluparkunkban is 
könnyen mozgatható. 

Milyennek tartja az elemválasztékot és a 
súlyt? 
Az alapozásnál a 75 cm szélességű és a sokolda-
lúan használható 75/75-ös elemeket használjuk. 

Interjú

„Óriási sikerek az üzletben”
AluFix tapasztalatok bérleti zsaluparkkal és az építkezéseken való használat során 

Magasságban főleg a 150 és a 300 cm magas 
elemek jöhetnek szóba. A 25-75 cm széles kie-
gészítő elemek használatával szinte korlátlanok a 
felhasználási lehetőségek – vízszintesen éppen úgy, 
mint függőlegesen, mivel az AluFix nincs raszterhez 
kötve. Az elemek kiegészítő zsalutartozékok nélkül 
minden geometriai formához könnyen hozzáiga-
zíthatók. A falvastagságok kiegyenlítéséhez 0-ás és 
5-ös külső sarokelemeket használunk. Az 5-ös külső 
sarokelem mindkét oldalán egy – egy 5 cm hosszú 
faléllel rendelkezik. Mindez lényegesen csökkenti 
a szükséges elemszélességek mennyiségét. A leg-
többször használt elemméret a 300/75. 

A zsalu m2-súlya körülbelül csak fele a vele ösz-
szehasonlítható könnyű acélzsalu súlyának. Ezt az 
építkezéseken igen nagyra becsülik, mivel a munka 
így lényegesen könnyebb és sokkal gyorsabban is 
halad. Arra is mód van, hogy tartósan egy személy 
végezze a munkát, hiszen egy 150/75-ös elem súlya 
mindössze 23 kg. 

A zsaluzásnál szoktak darut is használni? 
Örömmel, főleg nagyobb felületek zsaluzásánál, 
amelyeknél sok az ismétlődés. Azáltal, hogy a funk-
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ciós bordákon tányéros orsóval rögzítjük a merevítő 
hevedereket, olyan merev felületet kapunk, amely 
lehetővé teszi a nagyméretű felületek mozgatását 
és daruval történő áthelyezését. A könnyű elemek 
egyszerűen szerelhetők, így a zsaluzási időt jelen-
tősen tovább csökkenthettük. 

Milyen elemeket bérelnek a leggyakrabban? 
A 300/90-es és a 300/75-ös elemeket, mert ezekkel 
nagy felületeket lehet kevés rögzítési ponttal előál-
lítani. Ezeket gyakran használják felvonók készíté-
séhez, utólagos beépítésekhez, továbbá betonosz-
lopokat vagy integrált oszlopokat is tartalmazó 
falszakaszok építéséhez. Mérhető táblabehajlást 
3 m-es magasságig még nem tapasztaltunk. A 
sávalapozásnál vízszintesen legtöbbször ugyan-
ezeket az elemeket használjuk, alul egy alapfeszítő 
átkötőszalaggal,az alap felett pedig karmokkal 
kifeszítve. 

Mi a véleménye az elemkötésekről, a tartozé-
kok felszereléséről és a zsalukapcsok alkalma-
zásáról? 
Minden MEVA elemnél - a falzsalu típusától füg-
getlenül-, keresztirányú merevítőbordaként zárt 
és szimmetrikus profilokat - funkciós bordákat 
- használnak beépített Dywidag belsőmenetes hü-
velyekkel. Ehhez rövid, anyával ellátott DW feszítő 
rudakat alkalmazunk, vagy pedig MEVA tányéros 
orsókat. Az építőmunkás egyetlen munkamenet-
ben kivitelezheti a pillérek, sínek, vagy az egyéb 
rögzítő elemek szerelését. A keretek összekötése a 
MEVA-zsalukapocs segítségével szuper gyorsan és 
egyszerűen megvalósítható. A keretprofil mentén 

bármely helyre felszerelhető vízszintesen vagy 
függőlegesen, és automatikusan síkba feszíti a 
táblákat.

Milyen tapasztalataik vannak a sérülésekkel és 
javíthatósággal kapcsolatban? 
Az AluFix könnyű, de zárt, szimmetrikus és ezáltal 
csavarodással szemben ellenálló profilú kialakításá-
nak köszönhetően egyben robosztus is. Az elmúlt 
nyolc évben AluFix zsaluparkunknál lényegesen 
kevesebb sérülés történt, s így kevesebb javítás 
kellett, mint korábban a könnyű acél zsaluzatnál. 
Nyilvánvalóan óvatosabban bánnak az alumínium 
zsalukkal. Nekünk mindenesetre lényegesen ke-
vesebbet kellett javításokra költenünk. Ez jelentős 
és pozitív tény, amely a beruházás- és a bérbeadás 
gazdaságosságát nagy mértékben növeli. 

A zsaluelemek alkus műanyag zsaluhéjjal 
készülnek. Ezek milyen előnyöket jelentenek 
Önöknek? 
Ezek az előnyök bérbeadóként óriásiak a régi idők-
höz képest, amikor még rétegelt falemezből álló 
zsaluink voltak. Alkus zsaluhéjainkat magasnyo-
máson, 500 barral tisztítjuk. A karcolások és egyéb 
felületi sérülések javítása nagyon egyszerűen, 
gyorsan és ráadásul saját anyaggal kivitelezhető. A 
rétegelt falemezekből készült zsaluhéjaknál minden 
egyes sérült helyet meg kellett tisztítanunk, majd az 
olajfoltok eltávolítása után lecsiszoltuk, végül vagy 
falemezkék beragasztásával vagy 2 komponensű 
ragasztóval töltöttük ki a karcolásokat. Ez egy hosz-

... tovább a 22. oldalon
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szú és igencsak körülményes folyamat. A rétegelt 
falemezek tartóssága a folyamatos átnedvesedés és 
a mechanikus igénybevétel miatt korlátozott volt. 

A nyolc év használat során eddig egyetlen alkus 
zsaluhéjat sem kellett lecserélnünk és zsaluparkunk-
ban azóta 40 %-kal kevesebb a javítási költség. Ez 
lényegesen gazdaságosabb működést eredményez, 
amelyet mi aztán tovább adunk ügyfeleinknek is. 
Az, hogy a MEVA keretekben alkus zsaluhéjakat 
használunk, számunkra hatalmas megtakarítást 
tesz lehetővé. 

Az alkus milyen előnyökkel jár az Önök bérlői 
számára? 
A létrehozott betonfelületek minősége egyenle-
tesen kiváló, az időjárási viszonyoktól és a külső 
hőmérséklettől teljesen függetlenül. Nincsenek 
látható szeglyukak vagy lemezke-pótlásnyomok. 
A zsaluhéj nem vesz fel nedvességet, nem duzzad 
meg – még a teljes élettartam alatt sem. Javítások 
miatt az ügyfélnél lényegesen kevesebb utólagos 
költség merül fel a az építkezés alatt. 

Az AluFix zsaluk átlagos használati ideje meny-
nyi az Önök zsaluparkjában? 
2013. óta nyolc év folyamatos használat mellett 
ezt nagyon jól meg tudjuk már ítélni: Az élettartam 
várhatóan legalább 10 év lesz, 70-75 %-os kihasz-
náltság és állandó forgás mellett. 

Milyennek értékeli az AluFixet az acélból vagy 
műanyagból készült rendszerekhez képest? 
Az alumínium falzsalu, ha az pontosan olyan, mint 
az AluFix, akkor egyértelműen jobb és gazdasá-
gosabb, mint az acél. 3 m-es elemmagasságával a 
rendszer verhetetlen. Ezt egyetlen más szisztéma 

sem tudja - sem acélból, sem pedig műanyagból. 
Az AluFix nagyon könnyű, csak kevés átkötési 
ponttal rendelkezik, robosztus és nagy teherbírású. 
Az elemeket nem szükséges előre meghatározott 
és a lehetőségeket korlátozó raszter szerint össze-
kapcsolni. Más gyártóknál az elemeket egymással 
pontosan szemben lévő lyukakon keresztül kell 
összekötni, ilyenkor az elemek rugalmas illesztésére 
nincs lehetőség. 

Mi a helyzet a gazdaságossággal?
A műanyag zsaluknál az elemekbe beütötték a 
minőségmegőrzési időt. Ez azt jelenti, hogy: a 
műanyag elöregedése miatt legkésőbb 10 év 
elteltével minden vevőnek le kell adni a zsaluját 
újrahasznosításra. Az AluFix korlátozások nélkül 
használható és javítható, a rendszerhez csak kevés 
elemre van szükség és megfigyeléseink szerint 
alkalmazása csak kevés munkaráfordítást igényel. 
Ez nagyon pozitívan hat a gazdaságosságra. 

Hogyan foglalná össze a kisfelületű acélkere-
tes zsalu és az AluFix közötti különbségeket? 
Zsaluparkunkban az elemek lényegesen alacso-
nyabb súlya, továbbá a keretek és az alkus borítás 
hosszú élettartama meghatározó az AluFix gazda-
ságos használatánál. Ismereteink és a kivitelezők 
értékelése alapján jelenleg nincs olyan alumínium 
falzsaluzat, amely megközelítően olyan egyszerű-
en és gyorsan alkalmazható lenne, mint a MEVA 
AluFix. Azokhoz a raszteres zsaluelemekhez képest, 
amelyeknél az elemkötésekhez előre meghatáro-
zott lyukakat alkalmaznak, függetlenül attól, hogy 
acélból vagy műanyagból készültek-e, az AluFixet 
általában 25-30 %-kal gyorsabban tudjuk hasz-
nálatba venni. Ezért az elmúlt években hatalmas 
üzleti sikereket értünk el. Ügyfeleinknek rövidebb 
zsaluzási időt biztosíthatunk, és így a zsalualkalma-
zások ára jóval olcsóbb. 

Milyen fejlődési lehetőségeket lát a zsaluszol-
gáltatások terén? 
Ügyfeleink tőlünk nem azt várják, hogy egyenként 
felsoroljuk összes szolgáltatásunkat, hanem egy 
komplett ajánlatot kérnek, amely az összes szük-
séges tételt magába foglalja, beleértve a zsaluzási 
tervet, a gazdaságossági számításokat, a vissza-
vétellel kapcsolatos költségeket, a fuvarral és a 
visszfuvarral kapcsolatos utólagos költségeket is. Ez 
növeli ügyfél bizalmát, hiszen így sokkal megbíz-
hatóbban tudja kalkulálni a saját teljesítményét. 
Ezekkel a szolgáltatásokkal már mintegy 30 éve 
nagyon sikeresen működtetjük zsaluparkunkat 
Brandenburgban. 

...21. oldaltól 
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Az AluFix-elemekben 
lévő pótlólagos átkötési 
helyek révén például 
az alapok zsaluzása is 
egyszerűbb. A felhasz-
nálónak kevesebb alkat-
részre van szüksége.

A MEVA 40 évvel ezelőtt alumíniumból készült 
zsalurendszerrel hívta fel magára a figyelmet: 
Alu-fal + födém volt a neve az 1981-es év újdon-
ságának, amelynek szokatlanul alacsony súlya 
ellenére nagy volt a stabilitása. Az univerzálisan 
felhasználható kézi zsalu az 1990-es évek elején 
végrehajtott továbbfejlesztés után kapta mai nevét: 
AluFix. A rendszerhez csupán néhány szabványelem 
szükséges, ez lényegesen leegyszerűsíti az építési 
folyamatokat, amitől a zsaluzási idők is lerövidül-
nek. A lakás- és ipari építkezéseken, felújításokon 
és infrastrukturális építési helyszíneken, valamint 
a kert- és tájépítésben tevékenykedő felhasználók 
máig nagyra értékelik e tulajdonságokat.

Létezése óta az AluFixet folyamatosan optimalizál-
tuk és fokozatosan az ügyfelek igényeihez igazítot-
tuk. A most rendelkezésre álló új generáció először 
is kiváló minőségű ráégetett porbevonatának 
színével tűnik ki környezetéből. Az AluStar-tól és 
más rendszerektől való megkülönböztethetőség ér-
dekében az AluFix-et a RAL 7023-as, „betonszürke” 
színben szállítjuk. A műszaki szempontból jelentős 

Alapok zsaluzása egyszerűen
A pótlólagos átkötési helyek tovább emelik az AluFix értékét

újítás csak alaposabb megfigyelés után fedezhető 
fel: Az összes 90 és 75 cm széles elem, valamennyi 
elérhető magasságban (350, 300, 270, 250, 150 és 
135 cm), pótlólagos átkötési helyekkel rendelkezik, 
20 cm-rel eltolva a normál átkötési helyhez képest.

Ezek főleg az alaptestépítésnél hasznosak. A 
felhasználónak kevesebb anyag kell a zsaluelemek 
rögzítéséhez és munkát is spórol vele. Az átkö-
tések, a védőcsövek és a csuklós tányéros anyák 
amúgy is mindig megtalálhatók az építkezéseken, 
így ezekkel a zsaluzat rögzítése a jól megszokott, 
gyors kézmozdulatokkal a munkahézag-fugaszalag 
fölött könnyedén végezhető. Feleslegessé válnak a 
feszítőszalagok, az átkötőszalag kocsik és a zsalu-
szalag feszítők. Az AluFix egyszerűen felállítható a 
MEVA SK 80-as támasztókonzolokkal, így mindig 
felhasználásra kész. Nincs szükség többé külön 
anyagra és szerszámra, a deszkák méretre vágására 
és facölöpök állítására.

Kevesebb elem – nagyobb gazdaságosság
Az építkezés legjobb elemei azok, amelyekre 
egyáltalán nincs is szükség. Ezeket ugyanis nem 
kell megvásárolni, szállítani, kikeresni, beszerelni 
és tisztítani, vagy pótolni, ha netán elvesznek vagy 
megsérülnek. És ez a fentebb említett alapzsaluzás 
segédeszközeire is érvényes. Ezen a területen is 
kitűnik az AluFix, különösen a műanyag zsaluk-
hoz képest. Például egy átlagos 26 m kerületű és 
2,70 m magas zsaluzat esetében megállapíthatjuk, 
hogy az AluFix-szel lényegesen kevesebb elemre, 
zsalukapocsra, keretgerendára, tányéros anyára, 
átkötőszárra, merevítő hevederre és falvéglezáróra 
van szükség, mint az ismert műanyag zsaluzatok 
esetén: összességében csupán 611 elemre az 1.311 
elem helyett.
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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


