
A súly és teljesítmény kategória bajnoka

AluStar



A legkiválóbb a súly és a kapcsolódó teljesítmény 
 szempontjából

Az AluStar könnyű és 
 kiemelkedő teljesítményű 
 egyszerre

Sokoldalú felhasználás! Az AluStar 
teljes mértékben kompatibilis a 
 StarTec sokoldalú acélzsaluval, és 
tökéletesen kiegészíti azt.

Az AluStar az univerzális alumínium kézi zsalu. 
Az egyszerű kezelhetőségének és kis súlyának 
köszönhetően az AluStar nem csak azokon az 
építkezéseken hasznos, ahol daruzást nem  igénylő 
megoldás szükséges.
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Egyszerűen intelligens
A könnyű AluStar áttekintése

 Æ Pehelysúly 
 - A legnagyobb elem max. 65 kg (270 x 90 cm)

 Æ Teljesítmény
 - Megengedett frissbetonnyomás-felvevő képesség (a DIN 

18218 szerint) a teljes felületen 60 kN/m² (DIN 18202, 3. 
táblázat 6. sor) 

 Æ Sokoldalú felhasználás
 - Ideális a klasszikus magasépítésekhez 
 - Felújításokhoz

 Æ Zárt alumínium keretprofil
 - Ergonomikus keresztbordák
 - Robusztus kialakítás
 - Kiváló minőségű ráégetett porbevonat
 - Ütés- és karcálló felület
 - Könnyen tisztítható 

 Æ Az intelligens funkciós borda
 - Behegesztett Dywidag belsőmenetes hüvelyekkel
 - Az összes tartozék, mint pl. a konzolok, támasztórudak és 

sínek a MEVA tányéros orsó segítségével felszerelhetőek.

 Æ Átkötés ferde vagy eltolt szintű zsaluk esetén
 - Két oldalon hegesztett kónuszos alumínium hüvelyes átkötési 

hely 

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - A MEVA zsalukapocsnak köszönhetően néhány kalapácsütéssel 

teherbíró rögzítés hozható létre.
 - Öntött sarkok integrált sarokkialakítással, így az 55 cm-es és 

ennél nagyobb elemszélességek esetén az emelőrudakkal a 
zsaluk beállítása egyszerű.

 - Kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj, 7 év garancia

 Æ Teljesen kompatibilis a StarTec zsaluval
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AluStar 

Egy fal tele ötletekkel
MEVA minőség a legapróbb részletekig

A MEVA rendszereket nagymértékű hatékonyság, minőség és gyakorlati-
as részletek jellemzik. Ez az egyszerű és intelligens AluStar kézi zsalukra is 
vonatkozik.  Az egységes rendszerkomponensek, kevés tartozékok és az 
optimálisan kialakított termékválaszték - a MEVA-rendszer pontosan ezekkel a 
tulajdonságokkal nyújt páratlan megoldást az építkezéseken.

 - Teljesen kompatibilis a StarTec zsaluval
 - Kombinálható a MEVA tartozékokkal

Átkötőrúd-tartó
az álló vagy fekvő StarTec elem funkciós bordájára rög-
zíthető. Az építkezés helyszínén történő biztonságos és 
gyors szállítás érdekében.

Tányéros orsó
amelynek köszönhetően megvalósítható az 
összes szerkezeti elem teherbíró rögzítése 
csupán egy alkotóelemmel.

Kiváló minőségű ráégetett porbevonat,
hogy könnyen tisztítható legyen, és a beton 
kevésbé tapadjon.

Zárt keretprofil
rendkívüli stabilitás és hosszú élettartam

Funkciós borda
zárt alumíniumprofilból, behegesztett DW-
15-ös belsőmenetes hüvelyekkel a tartozékok 
gyors és teherbíró csatlakoztatása érdekében.
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Öntött sarkok integrált 
sarokkialakítással
Az 55 cm-es és ennél szélesebb 
elemek négy sarkánál, az egyszerűbb 
beállíthatóság érdekében.

Alkus műanyag zsaluhéj
kizárt a vízfelvétel. Nem duzzad és nem zsu-
gorodik. A teljesen zárt, sima felület garan-
tálja, a betonfelület kiváló minőségét számos 
alkalmazás után is.

Ergonomikus keresztbordák
zárt, stabil alumíniumból.

Átkötési hely
mindkét oldalon 
hegesztett kónuszos 
hüvelyek.

Teljesen kompatibi-
lis a StarTec zsaluval

AS-zsalukapocs 
Az elemek gyors és biztonságos csatlakozta-
tásához egyetlen egy alkatrészre van szükség: 
a MEVA-zsalukapocsra. Egy kézzel rögzíthető, 
mégpedig fokozatmentesen a keret bármely 
pontján. Már néhány kalapácsütéssel létrejön 
a teherbíró kapcsolat és az egyenletes, el-
mozdulástól mentes elemillesztés.
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Zeichnung Nr. 1002_0167       

Stand:  27.06.2018/bhe

Zeichnung Nr. 1002_0167       

Stand:  27.06.2018/bhe

Rendszerelvű tervezés

AluStar elemek
Kompakt megoldás

A 270, 135 és 90 cm közötti elemmagasságok, valamint a 90 
cm és 20 cm közötti elemszélességek lehetővé teszik, hogy a 
AluStar zsalukat könnyen az alaprajz geometriájához igazít-
sák. A széles elemválasztéknak köszönhetően minden járatos 
falvastagság kiegyenlítő betétezés nélkül zsaluzható.

A legnagyobb elem 65kg tömegéből adódóan a rendszer 
könnyű és darufüggetlen. A 60°- 180° közötti falcsatlakozá-
sok a csuklós sarokelemek révén fokozatmentesen zsaluzha-
tóak.

Elemszélesség [cm] Sarokelemek
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A 270 cm magas elem a súly és teljesítmény 
kategória bajnokaként csupán két átkötési 
hellyel és max. 65 kg-os súllyal 60 kN/m² 
teljes felületű frissbetonnyomás-felvevő 
képességet ér el.

IE belső sarok, 25 cm-es oldalméret
AE külső sarok
GEI belső csuklós sarok, 30 cm-es oldalméret
GEA külső csuklós sarok, 7,5 cm-es oldalméret
PS illesztőelem
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Zeichnung Nr. 1001_0013-2      
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Zeichnung Nr. 1001_0013-2      
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Pontos zsaluzás

Rendkívüli rugalmasság
Változatos formátumok

Az AluStar a sokoldalú kombinációs lehetőségeknek köszön-
hetően változatos zsaluzást tesz lehetővé. Az elemek állítva 
vagy fektetve tetszőlegesen összeköthetők, így 30 cm-es 
lépcsőkben zsaluzhatóak a szerkezetek.

90

270
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AluStar és StarTec 

A mindenhol alkalmazható 
kombináció
Igazi Star-csapat

A daruzást nem igénylő, alumínium és a nagyméretű acélelemekből álló AluStar és StarTec 
zsalurendszer egy termékcsaládot képez. A zsalukapocsnak köszönhetően mindkét rendszer 
adapter és egyéb kiegészítő összekötő elem nélkül tetszés szerint alkalmazható. A rendszerek 
egymással kombinálhatók és így az építkezéseken felmerülő összes követelménynek optimális 
és sokoldalú anyagkihasználás mellett képesek megfelelni.
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Kiforrott ergonómia

Minden kiválóan 
kézben tartható
A legapróbb részletekig átgondolva

Az AluStar zsaluzat jól kézre áll. Ez az intelligens MEVA 
termékdesingnak köszönhető, amelyet a gyakorlati tapasz-
talatok alapján a felhasználókkal szorosan együttműködve 
fejlesztettek ki és optimalizáltak. Gyorsan, daruzás nélkül 
áthelyezhető: A praktikus kialakítású keresztborda megköny-
nyíti az AluStar elemek biztonságos fogását és szállítását. 
Felhasználása során a zsalu könnyen pozícionálható és 
pontosan építhető be. A nagy elemek ezenkívül sarokmereví-
téssel rendelkeznek, amelyek jelentős mértékben könnyítik a 
zsaluzat beállítását. 

Öntött sarkok integrált 
 sarokmerevítéssel
Az 55 cm-es és ennél szélesebb elemek 
négy sarkánál, az egyszerűbb beállíthatóság 
érdekében. 

Stabil és hosszú élettartamú: A megerősí-
tett öntött sarkoknak köszönhetően sokkal 
ritkábban szorul javításra.
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Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA
Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást 
a MEVA haiterbachi központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-
jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még 
biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben 
használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától 
értetődőnek gondoljuk.

Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit magunkra kö-
telező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink 
nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes 
támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során. 

Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk 
és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgál-
tatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik 
 manapság naponta szembesülnek.
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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 A
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MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Magyarország

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

Cégközpont (Németország)

AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430

Leányvállalatok, nemzetközi képviseletek

LATAM latam@meva.net
LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore Tel. +65 67354459
US-Springfield Tel. +1 937 3280022


