
Biztonságosan és gyorsan bevethető

Munkaállványok
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A nagyfokú biztonság és a gyors  alkalmazhatóság 
érdekében a MEVA minden egyedi esethez 
és  bármely építési helyzetben jól átgondolt 
 rendszermegoldásokat kínál. A  munkaállványoknál 
a legfontosabb a gyors felhasználhatóság, a 
 helytakarékos tárolás és a gazdaságos szállítás.

BKB összecsukható betonozó állvány

A gyors és biztonságos munkaállvány falzsaluzatokhoz.  
A 125 cm-es állványszélességnek  köszönhetően 
a  munkaterület mindig kényelmes – akár nagy 
 magasságokban is.

MEVA munkaállványok

Biztonságos munka 
 zsaluzaton és építményeken
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KAB összecsukható munkaállvány

A munka- és védőállvány integrált állványpadozattal és 
 kihajtható korláttal. A KAB összecsukható  munkaállvány 
falzsalurendszerrel kombinálva kúszóállványként is 
 felhasználható.

SecuritBasic

A SecuritBasic a MEVA  falzsaluzatok  moduláris biztonsá-
gi rendszere  Biztonságosan szerelhető a földre fektetett 
falzsaluelemekre. Ez a módszer a korábbinál kevesebb 
szerelési időt igényel és kezdettől fogva szavatolja a legna-
gyobb biztonságot.
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A csekély rakodási magas-
ságnak köszönhetően kevés 
hely szükséges a raktározás-
hoz és a szállításhoz.

BKB – Az összecsukható betonozó állvány 

Biztonság minden 
 helyzetben
Egyszerűen beakasztható

A MEVA összecsukható betonozó állvány segítségével a munkaállvány gyor-
san a zsaluelembe akasztható – kihajtja, beakasztja, és már dolgozhat is rajta. 
A MEVA AluStar, StarTec, Mammut 350 és Mammut XT zsalurendszereihez 
önbiztosító profilbetétek kaphatók. 

A 125-ös homlokzati korlát sokoldalúan alkalmazható az áthidalásokhoz, 
hátfallezáróként és homlokzati korlátként. A különböző állványhosszúságok 
lehetővé teszik a sokoldalú, minden igényt kielégítő felhasználást.

Egyszerű, biztonságos és gyors. Az összecsukható betonozó állvány egyszerű-
en a zsaluzatba akasztható.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Biztonságos
 - Önbiztosító profilbeakasztók.
 - Biztonság a homlokzati korlátnak és a belső 

sarokállványnak köszönhetően.

 Æ Gyors – kihajtja, felteszi, és már dolgozhat 
is rajta

 Æ Nagy teljesítményű
 - 2 kN/m²-es terhelés, a DIN 4420 szabvány 

szerint.

 Æ Zseniálisan átgondolt MEVA termékdesign
 - Előszerelt, kihajtható korlát.
 - Kényelmes szélességű járófelület: 125 cm.
 - Mindössze 17 cm-es rakodási magasság.
 - 140, 235 és 300 cm-es állványhosszúság.

i
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A zsalu- és a 
 munkaállvány-egységeket 
egészen egyszerűen, 
 egyetlen egységben  helyezik 
át. Az átkötések és a 
 tartozékok kezelése bármely 
magasságban biztonságos.

SecuritBasic – a biztonsági rendszer

Minden falzsalu maximálisan 
biztonságos 

Mint minden MEVA-tarto-
zékot, a SecuritBasic-et is, a 
tányéros orsóval a  funkciós 
bordába behegesztett 
DW-anyával rögzítik. Nincs 
szükség további alkatré-
szekre. Ez megkönnyíti a 
felépítést.

Minden egy rendszerben: járófelületek,  feljárók, 
korlátok, zárókorlátok, oldaltámaszok és 
 homlokzati korlátok.

A SecuritBasic-kel, a MEVA biztonsági rendszerével felszerelt  zsaluzatok 
a  gazdaságos munkavégzésért, bármely magasságban. A  biztonsági 
 elemek együttes hatása megakadályozza a baleseteket és növeli a 
 munka  hatékonyságát. A SecuritBasic kompatibilis a StarTec, StarTec XT, 
 Mammut 350, Mammut XT zsalukkal és az STB 450 támasztóbakkal. Az egyes 
elemek természetesen más rendszerekben is alkalmazhatóak. Ezzel csökken a 
 komplexitás és az anyagkészletezés.

A négyféle járófelület rugalmasan alkalmazkodik a zsaluzathoz. A 75 cm 
 széles járófelületen kényelmes és biztonságos a munkavégzés.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Biztonságos
 - A komplett biztonsági rendszer, legyen szó 

szerelésről vagy betonozásról.

 Æ Nagy teljesítményű
 - Terhelhetőség akár 200 kg/m²

 Æ Intelligens MEVA termékdesign
 - Komplett biztonsági rendszer betonozó járó-

felülettel, felhasználható a StarTec, StarTec XT, 
Mammut 350, Mammut XT zsalukkal és az 
STB 450 támasztóbakkal.

 - Teherbíró csatlakozás csupán egy 
 alkatrésszel – a tányéros orsóval.

i
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KAB – Az összecsukható munkaállvány

Sokoldalúan 
 felhasználható
A magasépítés különböző területein

A MEVA KAB összecsukható munkaállványa kiegészítő szerszámok 
és egyéb alkatrészek nélkül közvetlenül a rakatból felhasználható. 
Amikor a daru felemeli az állványt, az kinyílik és automatikusan 
rögzül.

Akár fal, akár ereszcsatorna védőállványaként, vagy zsaluval 
együtt kúszóállványként – a KAB gazdaságos és robusztus 
 munkaállvány, amely kevés kiegészítővel és a magasépítés szinte 
minden területén használható. 

KAB – kísérőállványként 
utómunkálatokhoz.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Sokoldalú és biztonságos
 - védőállványként
 - munkaállványként
 - zsaluval kúszóállványként
 - védő- és biztonsági állványként tetőereszek 

alatt (100-as függesztővel)

 Æ Nagy teljesítményű
 - Kónuszos, vagy hurkos felfüggesztés 3,0 kN/

m²-es hasznos terhelésig.
 - Az állványról oldaltámaszokkal, akár 4,25 m 

magas falzsaluzat is megtámasztható 

 Æ Zseniálisan átgondolt MEVA termékdesign
 - Gyors felépítés szerelés nélkül.
 - 190 cm-es kényelmes állványszélesség – 

 elegendő hely a zsalu és az állvány számára.
 - 225 és 350 cm-es állványhosszúságok.
 - Sarokállványok különböző geometriai 

 formákhoz.
 - Összecsukva csak 25 cm magas, ezáltal 

 egyszerű a tárolás és logisztika.

A 190 cm széles állvány elegendő helyet nyújt a felállított zsa-
lunál, vagy állványkeretnél. A sarokállványok derék-, tompa-, 
vagy hegyesszögű sarkokhoz egyaránt felhasználhatóak.

Az állvány kitámasztó rudazata önreteszelő biztosítékkal 
rendelkezik.

i
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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
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