
Biztonságos és kényelmes  
minden szinten

MTT lépcsőtorony
Space állványtorony
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MTT lépcsőtorony

Feljáró akár 115 m 
 magasba és még feljebb
Biztonságos, egyszerű, kényelmes

A fal-, pillér- illetve íves zsaluzatok védőkossárral ellátott teljes egészében 
integrált feljárói kiegészítéseként szerepel a MEVA kínálatában egy kényelmes 
feljáró rendszer, az MTT lépcsőtorony is. 

A MEVA MTT lépcsőtorony munkavédelmi szempontból komplett megoldást 
kínál. Sokoldalúsága és egyszerű felépítése vitathatatlan. A lépcsőtorony 
fekvő, vagy álló helyzetben is szerelhető illetve magasítható. A torony kb. 
115 m-ig magasítható.  
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Felhasználható, mint
 - lépcsőtorony
 - munkaállvány

 Æ Moduláris felépítési elv
 - kevés rendszerelem
 - egyszerű összeszerelés
 - sokoldalúan illeszthető és bővíthető

 Æ Méretezése értelmében akár 115 m 
 magasságig építhető. Statikai számítás 
 alapján akár tovább is magasítható. 

 Æ Csúszásmentes acéllemezek, max. 
 terhelhetőség 200 kg/m².

 Æ Végig azonos lépcsőfok magasság

 Æ A kilépés a homlok- és a hosszanti oldalon is 
lehetséges 

 Æ Robusztus szerkezet, variálható 
 összeszerelés

Az összes MTT-oszlop 50 cm-es lyuggatott tárcsával rendelke-
zik maximum nyolc csatlakozás számára. A tárcsán lévő négy 
kisebb perforáció derékszögű csatlakozásokra szolgál. A négy 
nagyobb perforációbaa tetszőleges irányból érkező elem 
csatlakoztatható.

i
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Space állványtorony

Hatékonyság nagy 
magasságokban
Biztonságos feljárás és munkavégzés

A Space állványtorony csak néhány rendszerelemből áll, mely 
egyidejűen szolgálja a zsalu megtámasztását és munkaáll-
ványként is használható vasalási és betonozási munkákhoz, 
akár 35 m magasság felett is. 

Magas, függőleges szerkezeti elemek - pl. pillérek vagy oszlo-
pok - zsaluzásakor kínál a MEVA Space állványtornya bizton-
ságos és gazdaságos alternatívát a hagyományos megtá-
masztási módszerekkel szemben. A 4,80 m oldalhosszúságú, 
négyzet alaprajzú toronyszegmenseket a talajon szerelik össze 
és csavarkötéssel rögzítik egymáshoz. A szerkezet 300 cm 
magas szegmensekből és 50-100 cm-es magasításokból áll.

Az összeszerelt Space állványtorony daruval biztonságosan és 
gyorsan mozgatható. A munkaszinteket a kereskedelemben 
kapható pallóval borítják. Így az átbúvónyílások igény szerint 
kialakíthatók.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Négyzet alakú állványtorony függőleges 
elemekhez (támaszok és falszakaszok) 
 - kevés rendszerelem
 - zsalukitámasztás
 - munkaállvány vasalási és betonozási munkák-

hoz
 - alapméret 4,80 m x 4,80 m átbúvónyílásokkal

 Æ Robusztus, porbevonatos acélszerkezet

 Æ Sokoldalúan szerelhető

 Æ Előszerelés a talajon, magasítható

 Æ 3,00 m magas szegmensek és 0,50 és 
1,00 m-es magasítások állnak rendelkezésre

 Æ Alkalmas a szélterhelés levezetésére

 Æ Építése illeszthető a zsaluzási ütemekhez

 Æ Optimális kiegészítője a MEVA oszlop- és 
pillérzsaluzatoknak

 Æ Csekély szállítási térfogat, elemmérete 
mindössze 2,46 m, ezáltal korlátozás nélkül 
szállítható

Az előszerelt szegmensekkel gyorsan 
 magasítható.

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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