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Partneri kapcsolat kezdettől fogva

Az építőiparral és ezáltal a partnereivel és beszállítóival szem-
ben támasztott  követelmények egyre magasabb igényszintet 
képviselnek: A minőség, az időzítés és a gazdaságossága kis 
és középvállalatoknak (kkv) ugyanolyan fontos, mint a nem-
zetközi piacon mozgó építőipari vállalatoknak.  Ezért a MEVA 
olyan integrált és átfogó megoldásokat fejlesztett ki, amelyek 
messze túlmutatnak a zsaluzáson. Ügyfeleinknek minden te-
rületen komplett megoldásokat és ezáltal költségbiztonságot 
és megbízható lebonyolítást kínálunk.  Ide tartozik a zsaluzási 
tervekhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatás, valamint az 
egyedi megoldások és konstrukciók is, amelyekkel ügyfeleink 
biztosan és gyorsan elérhetik céljaikat. 

A MEVA jelszava a „Zsalu. Simán. Egyszerűen.” és ezzel 
egyedülálló helyet foglal el a zsaluzatok piacán, hisz a MEVA 
kínálata nem csak a termékeket, hanem a szervíz-szolgáltatá-
sokat is magába foglalja. Ezeket teljes egészében ügyfeleink 
igényeihez igazítjuk, és biztosítjuk számukra a szükséges 
rugalmasságot és támogatást. A MEVA erről közismert és ezt 
ügyfelei nagyra becsülik.

Tapasztalatunkkal és kompetenciánkkal  állunk ügyfeleink 
rendelkezésére. A tervezéstől a kivitelezésig minden lépésben. 
Világszerte.

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

Találjuk meg közösen a legjobb  
megoldást 
Építészmérnökeink, alkalmazástechnikusaink és ügyfélkapcsolati 
 munkatársaink egyenként és csapatban is az Ön rendelkezésére állnak. 
A projekt minden fázisában és minden zsalutechnikai kérdésben. Azért, 
hogy a tervekből sikeres projekt legyen. 

Akár az építkezés helyszínének tervezéséről 
van szó BIM segítségével vagy CAD-zsaluter-
vekkel, mi az Ön egyedi igényeinek megfelelő 
támogatást nyújtjuk.  Jelen vagyunk az épít-
kezés helyszínén is. Az egyik dolog a know-
how, a másik pedig nekilátni a munkának.

Mérnökeink, technikusaink és zsalumestere-
ink mindkettőt tudják és Önért "feltűrik az 
ingük ujját".

 Æ Projekttámogatás

 Æ Megvalósíthatósági tanulmány

 Æ Egyeztetés az előkészítési, a tervezési és 
az építésvezetési feladatok között

 Æ Optimalizált szervezés és ütemezés

 Æ Helyszíni szervíz az építkezés helyszínén 
betanítással és felügyelettel együtt

 Æ Rendszeres projektmegbeszélések

 Æ Egyedi elemek gazdaságos elkészítése és 
legyártása

 Æ Speciális megoldások és innovatív 
zsaluzási koncepciók
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BIM

Együtt digitálisan
Partnereinkkel, a BIM² GmbH és Build  Informed 
GmbH cégekkel közösen támogatjuk Önt a 
 digitális átalakulás korszakában. 

Tanácsadást, oktatásokat, modellezést és fejlesztési 
 szolgáltatásokat kínálunk a digitalizálás és  Épületinformációs 
Modellezés területén, az egyéni értéktöbblet, valamint 
a transzparens és hatékony folyamatok érdekében. A 
 szolgáltatások a következőkre terjednek ki:

 Æ a digitalizálás során kialakítandó 
stratégiákra vonatkozó tanácsadás,

 Æ a BIM módszerek alkalmazása a 
tervezés és az építkezés kivitelezése 
során,

 Æ alkatrész-könyvtárak, sablonok ké-
szítése és a szükséges szabványok 
meghatározása,

 Æ munkatársak oktatása

 Æ a dokumentációhoz szükséges épít-
ménymodellek készítése (megvaló-
sulási modellek) 

 Æ folyamatoptimalizálás ember-szá-
mítógép interakció révén (szoftver-
fejlesztés)

 Æ stb.
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Tervezés

A siker tervezhető
Hogy minden folyamatot teljes biztonsággal 
 kézben tarthasson. 

A modern CAD-programok segítségével részletes 
 anyaglistákat tartalmazó zsaluzási terveket készítünk, vagy 
interfészoptimalizált támogatást nyújtunk a BIM-projektjei 
során.

 Æ Megoldási és munkafolyamat-javaslatok már a tenderez-
tetési szakaszban

 Æ Ajánlatunk részét képezik a részletes megoldási és 
munkafolyamat-javaslatok, beleértve a költségtervet is 
tartalmazó speciális javaslatokat is ügyfeleink részére 

 Æ A zsaluzási feladat feldolgozása ütemtervvel, rendszer- és 
mennyiség meghatározással együtt, valamint részletes 
tervek elkészítése

 Æ Látványbeton tanácsadás

 Æ Helyszíni tanácsadás és támogatás pl. frissbetonnyo-
más-felvevő képesség és betonozási lépések témakörben

 Æ Szerelési tervek készítése, szerelési lépések megtervezése 
és a munkák felügyelete az építkezés helyszínén

 Æ Zsaluzási és gyártási tervek két- és háromdimenziós 
modellekként

 Æ A BIM módszerek alkalmazása a tervezés és az építkezés 
kivitelezése során

 Æ Statikai számítások készítése

Szervezés

Ütemterv
Egyedi szerke-

zetek

Hatékony munka-
végzés

Mérnöki szolgál-
tatások

MunkabiztonságZsaluzási 
tervek

Logisztika az 
építkezés hely-

színén
Statika

Frissbetony-
nyomás-felvevő 

képesség

Zsaluzás
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Bérlés a MEVA-nál
Rugalmas költségtervezés tőkelekötés és befektetési kockázat 
nélkül. A szükséges zsaluk bérlése esetén GSV szabványnak 
megfelelően mindig kiváló minőségre számíthat az ingadozó 
kihasználtság kockázata nélkül. Továbbá a legújabb terméke-
ket és megoldásokat az építési helyszínen tesztelheti. Logisz-
tikánk gondoskodik a zökkenőmentes lebonyolításról: A világ 
számos helyén működő zsaluközpontjainknak köszönhetően 
a MEVA zsalui mindig az Ön közelében vannak, így gyorsan 
kiszállíthatók, illetve elhozhatók az építkezés helyszínéről. 

MMI MEVA bérleti tájékoztató
Az MMI MEVA bérleti tájékoztató a bérlési folyamatot támo-
gató és ezáltal az átláthatóságot biztosító szolgáltatás. Az 
MMI lehetőséget nyújt a bérlési adatok, állományadatok és 
összegzések bizonyos kritériumok szerinti rendezésére– még-
pedig úgy, hogy ezek az Ön folyamataihoz igazodjanak. Így 
az elejétől a végéig könnyen áttekintheti a bérlés részleteit, és 
költség oldalról biztosítja a projektfelügyeletet. Ez csökkenti 
az adminisztrációs ráfordításokat és megkönnyíti a költségter-
vezést. A MEVA MMI bérleti tájékoztatót igényelheti kapcso-
lattartójától. 

Bérlés

Biztonságos tervezés, rugalmas befektetés 
A MEVA számos választási lehetőséget, és ugyanakkor átlátható  költségszámítást 
kínál, amelynek segítségével befektetési kockázatok nélkül gazdaságosan 
 megvalósíthatók az építési beruházások. Használja ki az Ön igényeinek megfelelően 
kialakított különböző átalánydíjas szolgáltatások előnyeit.
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Az Ultra Komfort Bérlet teljes csomag
Az Ultra Komfort Bérletnek köszönhetően a kezdetek-
től fogva teljesen pontosan számolhat költségeivel. 
Ez a csomag a bérlés és szállítás mellett az összes 
további szolgáltatást, mint pl. a tisztítást és javításo-
kat is tartalmazza, kivéve hiányzó- és selejtes darabok 
esetén. A MEVA havi átalánydíjként a kiszállított 
anyagérték egy bizonyos százalékát számolja fel a 
bérelt anyagok tényleges rendelkezésre tartási ideje 
alatt. Az Ultra Komfort Bérlet szolgáltatásról minden 
építési projekt esetén  külön megállapodás szükséges.  

Az Ultra Komfort Bérlet előnyei

 Æ Komplett végső tisztítás a visszaszállítás után, 
mely által kizárt a vita arra vonatkozóan, hogy a 
kiszállított állapothoz képest vannak-e eltérések, 
illetve  utólagos költségek sem merülnek fel

 Æ Működőképesség ellenőrzése

 Æ Valamennyi leszállított zsalu- és tartóállvány 
elemnél a szükséges javítások elvégzése 

 Æ Az biztonsági és minőségi ellenőrzés.

 Æ A szükséges hegesztési munka elvégzése.

 Æ A sérült vízszintes és homlokbordák cseréje a 
keretes zsaluk esetén.

 Æ Az állványdeszkákon található furatok eltünte-
tése.

 Æ Zsaluhéjdarabok cseréje (falzsalurendszerek 
esetén).

 Æ A sérült fatartók következő legkisebb szabványos 
méretre vágása.
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Szakmai csapat

Munkabiztonság
Zsalu  

zsaluhéj

Gazdaságosság
Egyedi 

konstrukció

Hatékony  
munkavégzés

Ütemterv  
Szervezés

Tervezés  
Felhasználás

Látványbeton

 Æ MEVA szolgáltatások látványbeton 
 projektekhez:
 - Megvalósíthatósági tanulmányok, projekt ta-

nácsadás, az építtetővel, építészmérnökkel és 
építésvezetővel való egyeztetés a látványbeton 
szakmai csapaton belül.

 - Zsaluzási terv az átkötési helyek, fúgák és 
elemek ábrázolásával látványbeton felületek 
esetén (SB3/SB4).

 - Támogatás és tanácsadás az építkezés hely-
színén.

 - A bérelt zsaluk előkészítése, az alkus műanyag 
zsaluhéjak speciális felületkezelése látványbe-
ton felületekhez.

 - Alkus javítókészlet és forgótárcsás csiszoló-
gép bérbeadása a zsaluhéj helyszínen történő 
javításához.

 Æ MEVA látványbeton rendszerek és egyedi 
szerkezetek:
 - Az összes MEVA falzsaluzat, különösen a 

Mammut 350 és Mammut XT, amelyek 
építészetileg vonzó átkötés- és fugaképpel 
rendelkeznek

 - MecaDec födémzsaluzat tagolt födémfelületek 
számára.

 - Circo és CaroFlat körpillér- és pillérzsaluzás
 - Radius íves zsalu acél zsaluhéjjal
 - Egyedi szerkezetek előtét zsaluhéjjal, hegesz-

tett vagy előhajlított alkus műanyag zsaluhéj-
jal.

 - Acélból készült egyediszerkezetek , pl. látvány-
beton minőségű pillérfejek.

 - Egyedi gyártású fa zsaluk különleges beton-
mintákhoz, mint pl. deszkamintázat.

 - Típuselemekből készült egyedi formák készí-
tése.
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Az eredményt szem előtt tartva határozzuk 
meg közösen, hogy az adott projekthez me-
lyik zsaluzási megoldás a legmegfelelőbb,
pl. különleges elemek esetén a formázott 
alkus műanyag zsaluhéj vagy a típuselemek a 
hatékonyabbak-e.

Az előtéthéjjal vagy anélküli szerelt keretes 
zsaluk a legszigorúbb követelmények teljesü-
lését teszik lehetővé a látványbeton felületek 
esetén  és rendezett átkötés- és fugaképet  
biztosítanak.

A MEVA zsaluknál alkalmazott alkus 
műanyag zsaluhéj többszöri alkalmazás után 
is egyenletes kiváló minőségű betonfelület 
eredményez.  A zsaluhéj nem szívja magába 
a nedvességet és minimális formaleválasztó 
használata mellett is sima, szilárd felületű, 
pórusszegény betont eredményez. 

Látványbeton

Megvalósíthatóvá tesszük 
amit csak lehet
Kérjen már jó időben tanácsot látványbeton projektek esetén.  Szívesen 
megosztjuk Önnel tapasztalatainkat, és rendelkezésére állunk a  műszaki 
megvalósíthatósággal kapcsolatos bármely kérdés esetén és a kivitele-
zés során. 
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Helyszíni szolgáltatás

Az egészet szem előtt tartva
Az építkezés helyszínén való jelenlétünkkel döntő mértékben 
hozzájárulunk a projektek sikeres kivitelezéséhez. 

Tapasztalt zsaluzási szakértőink szívesen 
állnak rendelkezésére tanácsaikkal.

 Æ Helyszíni tanácsadás és koordináció

 Æ Rendszer- és folyamatszemléletű beta-
nítás 

 Æ Egyedi zsaluk előszerelése

 Æ Szerelésvezetőnk biztonsági eligazítást 
tart az építkezésen dolgozó csapatok 
számára.

 Æ Felügyelet és biztonsági ellenőrzés a 
zsaluzatok állítása és bontása során.

 Æ Próbaszerelés és -betonozás, pl. speciális 
követelmények esetén.

 Æ Egyedi zsaluk felállítása, szerelése és a 
tanácsadás a betonozás alatt.

 Æ Tanácsadás és segítségnyújtás az építési 
folyamatoknál bekövetkező változások 
esetén.

 Æ A bérelt zsaluk logisztikájával kapcsola-
tos segítségnyújtás.

 Æ A betontechnológiára és a zsalutechniká-
ra vonatkozó átfogó tanácsadás
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Műszaki támogatás és folyamatoptimalizálás

Az Ön projektje + 
a mi szakértelmünk = SIKER
A hosszú éveken át gyűjtött, egyre gyarapodó szaktudásnak 
és a legkülönfélébb, sikeresen megvalósított projekt alapján 
szerzett tapasztalatnak köszönhetően a MEVA a műszakilag 
komplex megoldások specialistája. Nehéz és terjedelmes 
építési projektek esetén is.

Az olyan komplex építmények, mint pl. a 
zsilipek, alagutak, rakpartok falai és a gátak 
különleges figyelmet igényelnek a betonozás 
során. A folyós vagy öntömörödő betonhoz 
érteni kell.

Önnel együtt figyeljük a magas frissbetony-
nyomást, és az ehhez szükséges mérési esz-
közöket is szívesen rendelkezésére bocsátjuk 
a helyszínen. Hiszen minél pontosabban 
tudjuk a kötés-vége időpontot meghatározni, 
annál gyorsabban kezdhető meg a kizsaluzás. 
A kötés-vége időpont pontos meghatározá-
sával idő és pénz takarítható meg: elkerül-
hetőek az esetleges pótdíjak és késedelmek, 
ezáltal az építkezés egyes lépései pontosan 
megtervezhetők.

 Æ Frissbetonnyomás-mérések

 Æ Betonnyomásmérő készülékek bérbe-
adása

 Æ A beton kötés-vége időpontjának meg-
határozására szolgáló mérések a Solid-
Check mérőműszerek bérbeadásával.

 Æ Helyszíni tanácsadás látványbeton felüle-
tek kialakítása esetén.

 Æ A betontechnológiára és a zsalutechniká-
ra vonatkozó átfogó tanácsadás.
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Digitális segédeszközök

Így egyszerűen gyorsabb
A MEVA intelligens segédeszközeinek használatával 
 biztosítható a munkafolyamatok biztonságos  végrehajtása 
és a betonozás során felmerülő bármely kérdés gyors 
 megválaszolása.  

A MEVA me alkalmazás – innovatív, 
intelligens 
A MEVA me alkalmazás segítségével közvet-
len kapcsolat teremthető  vállalatunkkal – itt 
fut össze az összes digitális csatorna. Termé-
keinkről szeretne tájékozódni vagy ki szeretné 
próbálni  zseniálisan kidolgozott eszköze-
inket? Az intelligens Start menü megjegyzi, 
hogy milyen téma érdekli a leggyakrabban és 
ehhez igazodik. A legfrissebb Zsalulenyomat 
magazinban található tények és trendek ké-
nyelmesen, digitális újságként is olvashatók. 
Az alkalmazás kifejlesztése során különös 
hangsúlyt fektettünk a MEVA zsalurendszerek 
bemutatására és gyakorlati ábrázolására. 

Az alkalmazás az Android és iOS App Store 
boltban kapható.

EuroSchal® tervező szoftver
Gyorsan és egyszerűen kiszámítható, hogy 
mennyi zsalu szükséges az építési projekthez. 
Használja az EuroSchal® programot a jövőbeli 
zsaluzási projektjeihez, készítse el egyszerűen 
az anyaglistákat, zsaluzási és ütemterve-
ket. Ésszerűsítés, munkaidő-megtakarítás, 
költségcsökkentés: ez az, ami elérhető az 
EuroSchal® program használatával.
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Augmented Reality  
(kiterjesztett valóság)

Az angol „augmented“ kifejezés az „augment“ szóból 
ered, ami hozzáadást vagy javítást jelent. A kiterjesztett 
valóság (angolul Augmented Reality vagy AR) esetében 
a valós környezetbe grafikákat, zenét és rezgő visz-
szajelzést helyeznek a felhasználói élmény fokozása 
érdekében.

A kiterjesztett valóság a meglévő valós környezetet 
használja fel, és ebbe vetíti bele egyszerűen a virtuális 
információkat. Mivel a virtuális- és valós világok harmo-
nikusan megférnek egymás mellett, a kiterjesztett va-
lóság felhasználói egy új és bővített valós világot élnek 
meg, amelyben a virtuális információk a mindennapi 
életben való segítségnyújtás eszközeként szolgálnak. 

Így új dimenziókban élheti át a MEVA világát.
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Ügyfeleink zsaluinak feljavítása

Mi gondoskodunk az 
 értékeiről
A zsalunak – bármely gyártótól származik is – 
újra és újra helyt kell állnia az építkezések zord 
 körülményei között. Mi szívesen segítünk ebben.

A MEVA gondoskodik róla, hogy a megvásá-
rolt termékek megőrizzék értéküket. A zsaluk 
élettartama ily módon meghosszabbodik és 
ezáltal gazdasági szempontból különösen 
érdekessé válnak.  

Külön kérésre más gyártóktól származó zsa-
luk feljavítását is vállaljuk, amennyiben ezek 
erre alkalmasak.
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Tisztítás 
Bármilyen tisztítási munka

Héjcsere
Régi héjak cseréje újakra

Kiegészítő szolgáltatás  
károsodások esetén 
A kereteken elvégezhető valamennyi 
 mechanikus javítás

Felújítás
A keretek és héjak teljes körű felújítása
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MEVA Academy

A tudás megosztása – 
tapasztalatok cseréje
Zsalutechnika elméletben és gyakorlatban. A MEVA 
Academy segít felkészülni a jövőre.

Napjainkban egyre gyorsabb változások tanúi 
vagyunk, ami különösen érvényes a műsza-
ki területre. A hatékony zsalumegoldások 
világszerte jelen lévő éllovasaként a tudás és 
műszaki szakértelem kiemelt helyet foglal el a 
MEVA világában.  

A MEVA Academy megalapítása a MEVA 
vállalati értékeinek megfelelően történt, és 
betekintést nyújt ügyfeleink, kereskedőink 
és munkatársaink számára a MEVA modern 
zsalutechnikájába. A témák széles spektru-
mot ölelnek át: a zsalurendszerek biztonság-
technikai követelményeitől és alkalmazásaitól 
kezdve az érdekes képzési és továbbképzési 
lehetőségekig. 

A MEVA Academy azonban nem csupán 
elméleti tudást nyújt, hanem itt kézzelfog-
hatóan is megtapasztalható a zsalutechnika. 
A haiterbachi gyárlátogatás keretében nem 
csak bemutatjuk a MEVA-rendszereket, 
hanem a ‚learning by doing’ mottó alapján 
közösen fel is építjük őket. Így megteremtő-
dik a kapcsolat az elmélet és gyakorlat kö-
zött, és ezáltal kézzelfoghatóvá, könnyebben 
érthetővé válnak a tanult dolgok a maximális 
siker érdekében. 
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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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