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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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AluFix – A könnyű kézi zsalu

Hatékony munkavégzés 
a magasépítésben
Zsaluzás kompromisszumok nélkül

Az AluFix a legjobb választás, ha daruzás nélkül szeretnénk kiváló eredményeket 
elérni. Emellett a széles elemválaszték világszerte ideálisan alkalmazkodik az egyedi 
követelményekhez és felhasználásokhoz.

Az AluFix már bizonyított
 - lakóházak építésénél,
 - ipari építkezésekben,
 - mélyépítésnél,
 - kommunális és infrastrukturális építkezéseknél.
 - kertészeti és tájépítési munkáknál.

6



Átkötés nélkül
A 25 és 55 cm közötti AluFix elemekkel 
hagyományos átkötés nélkül is gyorsan 
elvégezhető az alapok és kisebb (lábazati) 
falak betonozása. Ehhez egy átkötőszalag 
feszítővel rögzítik az átkötőszalagot. A zsalu 
felső átkötése („száraz” tábla fölötti átkötés) 
a 23-as feszítőkarommal történik.

Simán. Egyszerűen.

 Æ Sokoldalú
 - 350, 300, 270, 250, 150 és 135 cm-es elemmagasságok és  

csupán 6 elemszélesség a pótlásmentes sarokmegoldásokhoz 
bármely falvastagságnál.

 Æ Teljesítmény
 - a megengedett frissbetonnyomás-felvevő képesség (DIN 

18218) a teljes felületen 50 kN/m² (síktartási DIN 18202, 
3. táblázat 6. sor)

 Æ Sokoldalú felhasználás
 - ideálisan alkalmazkodik a legkülönbözőbb feladatokhoz
 - felújításokhoz

 Æ Darufüggetlen

 Æ Zárt alumíniumprofil
 - ergonomikus keresztborda
 - robusztus keretszerkezet
 - kiváló minőségű ráégetett porbevonat
 - ütés- és karcálló felület
 - könnyen tisztítható 

 Æ Az intelligens funkciós borda
 - behegesztett Dywidag belsőmenetes hüvelyekkel
 - az összes tartozék, pl. a konzolok, támasztórudak és sínek, a 

MEVA tányéros orsó segítségével könnyedén felszerelhetők

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

teherbíró rögzítés hozható létre
 - kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj, hosszú időtartamú 

7 éves garanciával

 Æ Kompatibilis az EcoAs zsaluval

Eltolt rögzítési pont
A 90, ill. 75 cm széles elemeknél a tábla 
belsejébe mintegy 20 cm-rel behúzott (eltolt) 
átkötési helyek lehetővé teszik a fugaszalag 
fölötti átkötést és leegyszerűsítik az alapok 
zsaluzását is.

„Száraz” átkötés
A felső átkötés egyszerűen helyettesíthe-
tő egy 23-as feszítőkarommal, tányéros 
anyákkal és távtartóként a D22-es műanyag 
védőcsővel.
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Zeichnung Nr. 1002_0167       

Stand:  27.06.2018/bhe

AluStar

Az AluStar könnyű és  kiemelkedő 
teljesítményű  egyszerre
A legkiválóbb a súly és a kapcsolódó teljesítmény  szempontjából

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.

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

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

A 270 cm magas elem a súly és teljesít-
mény kategória bajnokaként csupán két 
átkötési hellyel és max. 65 kg-os súllyal 
60 kN/m² teljes felületű frissbetonnyo-
más-felvevő képességet ér el.

8



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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StarTec

A StarTec számos fel-
használásnál  kiválóan 
megállja a helyét
Univerzális zsaluzás

A 60 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képességű univerzális acél zsalu sok-
oldalú felhasználásra alkalmas. A StarTec világszerte mindig kiválóan bevált, 
amikor hatékony munkavégzésre volt szükség. 

A StarTec teljes mértékben kompatibilis a könnyű, kompakt AluStar zsaluval, 
amely a rendszer daruzást nem igénylő kiváló kiegészítője.

StarTec-Securit
A rendszerszintű biztonsági állvány az építke-
zés helyén legalább olyan gyorsan összesze-
relhető, mint a deszkaborítású hagyományos 
konzolok, így mindenképpen valós alterna-
tíva. A betonozó állványt a StarTec elemmel 
készre szerelve, összecsukva szállítják az 
építkezés helyszínére. A 30 cm alatti ma-
gasságának köszönhetően a StarTec-Securit 
egyszerűen szállítható és a rakatról levéve 
azonnal felhasználható. A felhajtható állvány 
az elemen marad. Maga a betonozó állvány 
hátoldali korláttal, homlokzati korláttal, 
lezáró korláttal, valamint integrált létrával 
és oldaltámasszal ellátott átbúvónyílással 
rendelkezik.

SecuritBasic
A betonozásra is alkalmas járófelülettel 
rendelkező biztonsági rendszer egyszerűen és 
csupán egyetlen elemmel, a tányéros orsóval 
rögzíthető. A max. 200 kg/m² teherbírás-
nak köszönhetően folyamatosan garantálja 
a biztonságos munkavégzést a szerelés és 
betonozás során.
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Egyszerűen intelligens
A StarTec sokoldalú zsalu

 Æ Méret
 - Elemenként max. 8,91 m² zsaluzási felület (330 x 270 cm)

 Æ Teljesítmény
 - Megengedett frissbetonnyomás-felvevő képesség (a DIN 

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

 Æ Univerzális felhasználás a klasszikus magas- illetve ipari 
jellegű építkezéseken

 Æ Zártszelvényből kialakított, acél zsalutáblakeret jellemzői:
 - nagy teherbírás
 - elcsavarodással szembeni fokozott merevség
 - Tűzihorganyzott felülete és kiegészítő bevonata révén köny-

nyebb tisztíthatóság, .

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

dak és hevederek a MEVA tányéros orsó segítségével felszerel-
hető

 Æ Átkötés lehetősége ferde vagy eltolt szintű zsaluoldalak 
esetén
 - Az átkötési helyek mindkét oldalán hegesztett kónuszos acél-

hüvely van.

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

teherbíró rögzítés hozható létre.
 - Sarokmerevítés a 135 cm-es és ennél nagyobb elemszélessé-

gek esetén, hogy a zsaluk az emelőrudak segítségével könnyen 
beállíthatóak legyenek.

 - Kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj, 7 év garancia

 Æ Teljes mértékben kompatibilis a könnyű AluStar zsaluval
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Az új StarTec XT zsaluzat integrált kombi-átkötése 
3 átkötési módot egyesít egy rendszerben,  melyek 
között egyszerűen, akár egy  kézmozdulattal 
is válthat további kiegészítő elemek szerelése 
 nélkül. Így az egyoldali zsaluzás esetén  élvezheti 
a  lényegesen rövidebb zsaluzási idő nyújtotta 
előnyöket. További előnye: A StarTec XT teljes 
egészében kompatibilis a StarTec-kel és a könnyű, 
daru nélkül mozgatható AluStar zsaluval.

Egy- vagy kétoldali átkötés

Az új generáció sokoldalú és  
gazdaságos 

A többcélú StarTec XT zsalu 
60 kN/m² frissbeton nyomás 
 felvételére képes és használata 
úgy a lakásépítés, mind pedig 
ipari építkezések során ideális 
megoldást kínál.
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Integrált kombi 
átkötési hely
Egy kézmozdulattal három 
átkötési mód között  
választhat

Simán. Egyszerűen.

 Æ Méret
 - Elemenként max. 8,91 m² zsaluzási felület (330 x 270 cm)
 - 330, 270, és 135 cm-es elemmagasságok és csupán 8 elemszélesség a 

pótlásmentes sarokmegoldásokhoz bármely falvastagságnál.

 Æ Teljesítmény
 - Megengedett frissbetonnyomás-felvevő képesség (DIN 18218 szerint) 

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

 Æ Univerzális felhasználás gazdasági és lakóépületeknél egyaránt

 Æ Acél zártszelvény
 - Statikailag robusztus
 - Ellenáll a csavarodásnak
 - Tűzihorganyzott felülete és kiegészítő bevonata révén könnyebben 

tisztítható

 Æ Az intelligens funkciós borda
 - Behegesztett Dywidag belsőmenetes hüvelyekkel
 - Zártszelvényű acélprofilból készült funkciós borda behegesztett DW-

15-ös belsőmenetes hüvelyekkel és a tartozékok gyors, teherbíró 
csatlakoztatását szolgáló egyetlen elemmel, a tányéros orsóval 

 Æ A keretbe integrált kombi-átkötés forgatható korpuszának kö-
szönhetően 3 átkötési mód egy rendszerben
 - Nincs szükség külön időre a kiegészítő alkatrészek és tartozékok 

szereléséhez
 - Elfeledhetjük a különálló elemeket
 - Egyszerű kezelés

 Æ Egyforma záró és kezdő zsaluk

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

 teherbíró rögzítés hozható létre
 - A sarokmerevítések révén, melyek részei a 135 cm-es és ennél 

 szélesebb elemeknek, a zsaluk az emelőrudak segítségével könnyedén 
beállíthatóak.

 - Kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj 7 év garanciával
 - Egységes tányéros orsó minden tartozékhoz

 Æ Teljesen kompatibilis a StarTec és az AluStar zsaluval
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A Mammut 350 gyorsan állítható és 4 m magasságig tetszőleges emelkedési 
sebesség érhető el. A nagy, akár 8,75 m2-t is elérő elemméretnek köszönhe-
tően az építés jó ütemben tud haladni. 350 cm belmagasságig nincs szükség 
magasításra, elegendő egyetlen elem. 

Mammut 350

A Mammut teherbírással 
bizonyít 
Akár 100 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képes-
ség a teljes felületen

A Mammut, az a nagyfelületű, viszont moduláris felépítésű keretes zsalu, 
mellyel a MEVA egykor úttörő munkát végzett és ezzel szabaddá tette az utat 
a hatékony zsaluépítés előtt. 

A Mammut termékcsalád maximálisan gazdaságosan és rugalmasan alkalmaz-
ható az ipari és mérnöki létesítményeknél. A Mammut az ágazatban folya-
matosan egyre magasabbra helyezi a mércét.  A Mammut 350 zsalurendszer 
frissbetonnyomás-felvevő képessége akár a 100 kN/m²-t is elérheti a teljes 
felületen. 
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Simán. Egyszerűen 
Mammut 350 - az ipari falzsalu

 Æ Méret
 - elemenként akár 8,75 m² zsaluzási felület (350 x 250 cm)
 - magasítás nélkül alkalmas akár 350 cm-t is elérő belmagassághoz

 Æ Teljesítmény
 - megengedett frissbetonnyomás-felvevő képesség (DIN 18218 

szerint) a teljes felületen 100 kN/m² (DIN 18202, 3. táblázat 7. 
sor) 

 Æ Univerzálisan felhasználható az ipari illetve mérnöki épít-
mények területén

 Æ Zártszelvényből kialakított acél zsalutábla-keret
 - statikusan robusztus
 - csavarásnak ellenálló
 - tűzihorganyzott, ezáltal könnyebben tisztítható, és felületéhez 

kevésbé tapad a beton

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

a MEVA tányéros orsó segítségével könnyedén felszerelhetők

 Æ Átkötés ferde vagy magasságilag eltolt szintű zsaluk esetében
 - két oldalon hegesztett, kónuszos acél hüvelyes átkötési hely 

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

teherbíró rögzítés hozható létre
 - sarokmerevítés a 125 cm-es és ennél nagyobb elemszélessé-

geknél, ezáltal a zsaluk a feszítővas segítségével könnyedén 
beállíthatók

 - kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj, 7 év garanciával

 Æ Kompatibilis a Mammut XT-vel, mely 3 átkötési módozatot 
tesz lehetővé egyetlen rendszerben 
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Mammut XT

  Engem csak kézzelfogható érvek 
 győznek meg: 30 %-kal rövidebb 
zsaluzási idő és látványosan kevesebb 
alkatrész, ez az igazi hatékonyság. 

Variálható átkötés kis ráfordítással

Ennyire rugalmas és egy-
szerű még soha nem volt 
a nagyfelületű  zsaluzás 

A Mammut az igazán nagyteljesítményű, 
 gazdaságos megoldás a nagyformátu-
mú  moduláris építésben. Az új Mammut XT 
 rendszerrel a MEVA új dimenziókat nyitott 
és folytatta egyben a 100 kN/m2-es zsaluza-
tok  sikertörténetét. A Mammut XT minden 
 építési helyszínen bizonyít a legmagasabb fokú 
 gazdaságosságával a magas- és mélyépítésben, 
valamint a mérnöki létesítményeknél egyaránt.
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Integrált kombi 
átkötési hely
Egy kézmozdulattal három 
átkötési mód között  
választhat

Rögzíthető 
 Átkötőszártartó
Minden rendszeren 
 rögzíthető

Zsalukapocstartó
A keresztbordán található 
rögzítési hely megkönnyíti az 
építéshelyi logisztikát

Simán. Egyszerűen 
Mammut 350 - az ipari falzsalu

 Æ Méret
 - elemenként akár 8,75 m² zsaluzási felület (350 x 250 cm)
 - magasítás nélkül alkalmas akár 350 cm-t is elérő belmagassághoz

 Æ Teljesítmény
 - megengedett frissbetonnyomás-felvevő képesség (DIN 18218 

szerint) a teljes felületen 100 kN/m² (DIN 18202, 3. táblázat 
7. sor) 

 Æ Univerzálisan felhasználható az ipari illetve mérnöki épít-
mények területén

 Æ Acél zártszelvény
 - statikusan robusztus
 - csavarásnak ellenálló
 - tűzihorganyzott, ezáltal könnyebben tisztítható, és felületéhez 

kevésbé tapad a beton

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

a MEVA tányéros orsó segítségével könnyedén felszerelhetők

 Æ Keretbe integrált kombi átkötési hely
 - Nincs átszerelési idő és külön tartozék
 - Nincs elvesző alkatrész
 - Egyszerű működtetés

 Æ Szimpla- és kontraoldal azonos

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

teherbíró rögzítés hozható létre
 - sarokmerevítés a 125 cm-es és ennél nagyobb elemszélessé-

geknél, ezáltal a zsaluk a feszítővas segítségével könnyedén 
beállíthatók

 - kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj, 7 év garanciával

 Æ Kompatibilis a Mammut 350-nel
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MIS – MEVA Integrated Safety 

Biztonság minden építési 
stádiumban
Hatékony és intelligens

A MIS a MEVA falzsaluk teljes  felszereltségű 
biztonsági rendszeréhez kialakított  felhajtható 
komplett megoldás. A feljáró, hátfal- és 
 állványvég-lezáró, lezáró korlát és  csúszásmentes 
padlóborítás növeli a biztonságot az  építkezés 
minden szakaszában, a  tartozéktárolók 
 megkönnyítik a munkavégzést. A MIS 
 gördülékeny, gazdaságos munkavégzést garantál.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Biztonság
 - A MIS megfelel a DIN EN 12811 és 

DIN EN 12812 szabványok teljesítményi 
 követelményeinek

 - Többszintes felhasználás
 - Minden egy rendszerben: munkaszint,  

feljáró, önzáró átbúvónyílás, hátfal- és állvány-
vég-lezáró, lezáró korlát és tárolók az összes 
tartozék számára

 - Állványok akadályok nélkül: támasztórudak a 
korláton kívül

 - Teherbírás akár 150 kg/m² (2. teherbírási 
osztály)

 Æ Gazdaságosság
 - Az egyszeri szerelés csökkenti a munkaráfor-

dítást és meggyorsítja az építkezés előrehala-
dását.

 - Egymásra rakható, így a tárolás, a szállítás és a 
logisztika helytakarékos az építkezés területén, 
a magasság összecsukva < 30 cm

 - A magasságszint 5 cm-es raszterben 
 beállítható

 - Kompatibilis a MEVA betonozó konzolokkal
 - Átkötőszár- és zsalukapocstartó
 - Hosszú élettartam a tűzihorganyzott 

 felület  által
 - Hozzáférés kétféle szélességű járófelületen 

(250 / 125 cm)
 - A járófelületek az elemen maradnak,  

egyszerű áthelyezés daruval
 - Felhajtható állványvég-lezáró
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Radius

A fokozatmentesen 
 állítható, íves zsalu
250 cm-es ívektől kezdve

A sokoldalú rendszer 250 cm-es és ennél nagyobb sugarú íves falakhoz 
használható zsaluelemekből áll, amelyek azonnal rendelkezésre állnak. Az 
elemeket az állítóorsókkal az építkezés helyszínén állítják be a kívánt sugárra. 
Ügyfeleink kérésre díjazás ellenében a MEVA munkatársai üzemi körülmények 
között beállítják a rádius elemek ívességét, ill. átadják az ehhez legyártott 
sablonokat. A Radius kompatibilis a MEVA AluStar, StarTec, Mammut 350 és 
Mammut XT falzsalu-rendszerekkel.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Teljesítmény
 - 60 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képesség
 - magas szerkezeti elemekhez, gyors  betonozáskor 

és nagy bedolgozandó  betonmennyiségek 
esetén

 Æ Kompatibilitás
 - AluStar
 - StarTec
 - Mammut 350
 - Mammut XT

 Æ Elemek illesztése MEVA zsalukapoccsal
 - egyszerű és gyors csatlakoztatás egyenes 

 falakhoz
 - azonos munkamódszer, egyszerű logisztika,
 - gyors, és költséghatékony szerelés

 Æ Egyszerű magasítás az 
RS merevítő hevederrel és az M-zsalukapoccsal

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - falívek milliméter pontos beállítása az integrált 

állító orsókkal
 - bevonatos acél zsaluhéj
 - A MEVA tartozékok alkalmazásának köszönhető-

en biztonságos és hatékony munkafolyamatok. 
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Circo

Két félköríves elemből –  
egy kerek dolog
Robusztus, alaktartó acél körpillérzsalu

A Circo tökéletes megoldás a hengeres oszlopokhoz és megfelel a 
 látványbetonnal szemben támasztott összes követelménynek. Az acél zsaluzat 
két teljesen egyforma félköríves oszlopelemből áll. Kiváló minőségű  alapozás, 
 valamint üregvédelem óvja a rozsdásodástól és könnyen tisztítható. A 
 maximális frissbetonnyomás 120 kN/m². 
Az AluStar, StarTec, Mammut 350 és Mammut XT falzsalu elemekkel 
 kombinálva a Circo-elemek íves fallezárások zsaluzására is használhatóak.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Optimális méretraszter
 - 3 méteres elemek, valamint 1 és 0,5 m-es-

magasító elemek a leggyakrabban előforduló 
magasságokhoz, 50 cm-es raszterben

 - 25 és 80 cm közötti átmérők 5 cm-es 
 raszterben

 - pontos illeszkedés az elmozdulástól mentes 
magasításnak köszönhetően

 Æ Biztonság
 - átbúvó nyílással rendelkező betonozó állvány 
 - védőkosaras létra

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - gyors szerelés és a félköríves elemek 

 csatlakoztatása a MEVA-zsalukapcsokkal
 - íves fallezárás
 - további MEVA tartozékok egyszerű  felszerelése
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CaroFalt

A nyitható és gurítható 
pillérzsalu
Tökéletes eredmény gyorsan és biztonságosan

A CaroFalt segítségével kiváló minőségű pillérek betonozhatók, gyorsan és 
hatékonyan. A négy teljesen egyforma elem szélkerék formában,  csuklós 
 csatlakozással kapcsolódik egymáshoz, ezáltal azonnal használható. A 
 komplett egység a ráerősített görgőkön eltolható a következő felhasználási 
helyre, ill. alternatív megoldásként daruval a következő szintre emelhető.  
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Optimális elemválaszték
 - gyors és magas betonozás 20-60 cm közötti  

pillérkeresztmetszetnél
 - a négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszet  

5 cm-es raszterbe beállítható

 Æ Integrált biztonság
 - betonozóállvány 
 - integrált feljáró védőkosárral
 - az alulról történő toldás szavatolja a biztonságos és gyors 

munkavégzést

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - alkus műanyag zsaluhéj 
 - az alulról történő toldás és az alapelemek összekötése 

 AS-zsalukapoccsal
 - zártszelvényű acél zsalutáblakeret: statikailag robusztus, 

 tűzihorganyzott, valamit a MEVA által fejlesztett utókezelés 
révén hosszú élettartamú és könnyen tisztítható

 - könnyen kezelhető pillérszorító a zsalu gyors nyitásához és 
zárásához, akár a létrás átbúvóról is

 - gyors elemillesztés
 - megfelel a legszigorúbb látványbeton követelményeknek
 - MEVA standard tartozékok felhasználása

 Æ Max. frissbetonnyomás-felvevő képesség 100 kN/m²
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MEVA támasztóbakok és -konzolok

Okos rendszer egyoldali 
zsaluzáshoz
Ideális egyoldali betonozáshoz a földpart, vagy 
munkagödör határoló falának megtámasztására.

A támasztóbakokat és -konzolokat elsősorban akkor használják, amikor 
meglévő falakhoz vagy sziklafalakhoz építenek, és ezért egyoldalról történik 
a zsaluzás. A frissbeton okozta terhelést a zsalun át a támasztóbakra, onnan 
pedig az alaptestbe vezetjük. 

Nagy teherfelvétel szűk helyviszonyok mel-
lett.

Egyoldali falak megtámasztása 13,50 m 
magasságig.

26



STB 450-es támasztóbak

Az STB 450-es támasztóbak ideális a talajfal vagy a mun-
kagödörfal melletti betonozáshoz. Magasítható az 1,50 m-es 
elemmel, így az STB 450-es támasztóbakkal akár 13,50 m 
magas egyoldali fal is zsaluzható. Az STB 450 csupán 2,45 m 
mélységű, felfér minden teherautóra és kis helyen tárolható 
az építkezés helyszínén. Daruval 
egyszerűen áthelyezhető vagy 
vezető görgőkön könnyen 
mozgatható. 

SK 80-as és SK 150-es támasztókonzol 

Megoldás az egyoldali megtámasztáshoz 150 cm magas-
ságig számos, jól átgondolt részlettel. Speciálisan aljzatbe-
tonhoz és födémszélek zsaluzásához, felállítható +/- 15°-os 
 dőlésszögben.

STB 300-as és STB 300 Plus támasztóbak

Az STB 300-as és 300 Plus támasztóbakok stabilak és költség-
takarékos megoldást nyújtanak az egyoldali alkalmazásoknál 
standard vagy egyedi zsaluk esetében. Kompakt szerkezetük-
nek köszönhetően optimálisan alkalmazkodnak a legkülönbö-
zőbb építési helyek feltételeihez.

Simán. Egyszerűen.

 Æ Robusztus, porbevonatos acélszerkezet

 Æ Valamennyi MEVA  falzsalurendszerrel, 
 Radius íves zsaluval vagy egyedi 
 konstrukciókkal kombinálható

 Æ Függőlegesen vagy vízszintesen is 
 alkalmazható

 Æ Rögzítőrendszer DYWIDAG-átkötőszárakkal 
a nagyfokú statikus biztonság érdekében

 Æ Csak 2,45 m mélységű, könnyen  szállítható 
és kis helyen tárolható az építkezés 
 helyszínén

 Æ Moduláris, STB-magasító elemekkel igény 
szerint növelhető

 Æ Nagy munkabiztonság a SecuritBasic 
 kiegészítő által

SK 80-as támasztókonzol

SK 150-es támasztókonzol

STB 300-es támasztóbak

STB 300 Plus támasztó-
bak+ 50 STB magasító

STB 450-es támasztóbak

STB 450-es támasztóbak
+ 150-es magasító

STB 450-es támasztóbak 
+ 150-es magasító+ SecuritBasic járófelület
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Triplex

A moduláris nagy teher-
bírású támasz
Rendkívül stabil megtámasztás

Triplex támasztórendszer magas falak és pillérek zsaluzásához. Igény szerint 
használható vízszintes és függőleges megtámasztásokhoz is. A Triplex olyan 
szerkezeti egységekből áll, amelyek az építkezés helyszínén a szükséges 
méretre szerelhetőek.  Az 50 / 100 / 200 / 300 cm hosszúságú alapelemeket 
láb-, ill. fejelemekkel egészítik ki, melyek jobb- és balmenetes orsói biztosítják 
a finombeállítás lehetőségét.

A Triplex két kivitelben áll rendelkezésre: 

 - Triplex R  
a támasztórudakhoz. A csatlakozás itt egyszerű, csuklós kapcsolóval törté-
nik fal- és pillérzsaluzáshoz, 16,00 m magasságig. 

 - Triplex SB 
az STB támasztóbak megfelelő teherbírású megtámasztására 13,50 m 
magasságig.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Magas fal- és pillérzsaluk megtámasztásához

 Æ Stabil és robusztusan biztonságos nagy 
magasságokban is, alkalmas az STB tá-
masztóbak megfelelő teherbírásúhatékony 
megtámasztására

 Æ Sokoldalúan kombinálható

 Æ Gazdaságos és gyors

 Æ A ferde megtámasztáson kívül különböző 
függőleges és vízszintes felhasználási lehe-
tőségek

Triplex felhasználása járófelület alátámasztására, konzolosan 
kinyúló födémeknél és függő balkonoknál.
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MevaDec

A hatékony és 
 ergonomikus 
 födémzsalu 
Az új generáció 

Könnyebb és még ergonomikusabb: A MevaDec új generáci-
ójának meggyőző ereje abban rejlik, hogy az összes kompo-
nens kisebb súlyú, rendkívül egyszerűen tisztítható, valamint 
könnyebben kezelhető és mindemellett továbbra is megőrzi a 
MevaDec jól bevált rendszerelőnyeit.

A MevaDec elemválasztéka révén illeszkedik bármely 
alaprajzhoz és födémvastagsághoz. A csökkentett illesztési 
felületeknek köszönhetően gyorsabban felállítható. Az előre 
meghatározott támaszkiosztás biztonságot és optimalizált 
anyagkészletet biztosít.

30



Simán. Egyszerűen.

 Æ Méret és súly
 - A legnagyobb elem 160/160 cm
 - Optimalizált súlyú rendszer az ergonomikus és 

ezáltal hatékony munkavégzés céljából. 
 - Standard elem 160/80 cm csupán 16 kg/m² – 

csaknem az összes alaprajzú födém zsaluzása 
megoldható egyetlen elemmérettel

 Æ Biztonság a rendszer által meghatározott 
támasz-elrendezésnek köszönhetően

 Æ Egy rendszer – három födémzsaluzási 
 módszer
 - Ejtőfej-tartó-elem-módszer (FTE)
 - Fő- és kereszttartós (HN) módszer
 - Elem-módszer (E)

 Æ Zárt alumínium keretprofil 
 - Ergonomikus keresztborda
 - Magas minőségű ráégetett porbevonat, hogy 

könnyebben tisztítható legyen és a beton 
kevésbé tapadjon

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - Kiváló minőségű AL 10 alkus műanyag 

 zsaluhéj, 7 év garanciával
 - Hosszú élettartamú és könnyen javítható

 Æ Az előző generációkkal kompatibilis

Ha az építkezés során kevesebb  megoldást 
kell a helyszínen megvalósítani,  azzal 
 rengeteg költség takarítható meg. 
 Problémamentesen csatlakoztatható a 
 hagyományosan zsaluzott területekhez.

Az ergonomikus keresztbordáknak köszönhe-
tően a betételemek alulról történő beépítése 
is könnyebbé vált.

Kevesebb pótlás, nagyobb időmegtakarítás. 
Az egyenetlen födémszélek zsaluzása is 
 megoldható minimális illesztési felülettel.

Könnyű, robusztus elemek szélprofiljukban 
markolatkönnyítésekkel az egyszerű kezelhe-
tőség érdekében.
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iMevaFlex

A hagyományos 
 födémzsalu
Gazdaságos és jól bevált

MevaFlex hagyományos födémzsalu zsaluhéjjal, kereszt- és főtartóval 
 födémtámaszokon vagy tartóállvány-tornyokon. A zsaluhéj szabadon 
 választható: 3S zsaluhéj, alkus műanyag zsaluhéj vagy egyéb lehetőségek.

Sokoldalú és gazdaságos
A tartók és támaszok helyzete szabadon választható, ezáltal a tervezés 
során a födémvastagságnak megfelelően optimálisan elhelyezhetők. Ennek 
köszönhetően számos felhasználási lehetőség adódik a változó és különböző 
alaprajzok és födémvastagságok megvalósítására. 

Simán. Egyszerűen.

 Æ Rendkívüli hatékonyság kevés alkotóelem 
felhasználásával, csupán három elemből áll:
 - keresztfejes födémtámasz
 - H20 fatartó, ill. alumínium főtartó
 - zsaluhéj

 Æ A zsaluhéj szabadon választható

 Æ A fő- és kereszttartó raszterfüggetlensége

 Æ Az alátámasztás szabadon választható a 
MEVA támasz és tartóállvány kínálatából

 Æ Változó és különböző alaprajzokhoz és 
 födémvastagságokhoz való illeszkedés

 Æ Gazdaságos és hatékony, kis számú beépítés 
esetén is
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A MevaFlex ideálisan alkalmazható az előregyártott födémek 
alátámasztására

Nagy felületek esetén is rugalmas

Rugalmasan illeszkedik bármely épületgeometriájához
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VarioMax

Csak három komponens
Gazdaságos, egyszerű és tartós 

Könnyű és sokoldalú, néhány részből álló alátámasztó rendszer kéregelemes 
és monolitbeton födémekhez. A rendszer csak három alkotóelemből áll: 
födémtámasz, dupla és kihúzható főtartó. Más eljárásokkal összehasonlítva a 
VarioMax-szal akár 50%-kal kevesebb  támaszra és alkotóelemre van szükség, 
így a munkaráfordítás csökken. A rendszer meggyőző tulajdonságai: kis súly, 
egyszerű kezelés és alkalmazkodóképesség bármely alaprajzhoz.

A VarioMax teljesen kompatibilis a MEVA támaszokkal és tartóállvány- 
rendszerekkel. A rasztermentes, alumíniumból készült teleszkópos dupla 
és  kihúzható főtartó könnyű, teherbíró, hosszú élettartamú és tartósabb 
a  H20- as fatartóknál. A porszórt bevonatnak köszönhetően kisebb a 
 betontapadás, így gyors és erőforrás-kímélő a tisztítás.
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Az integrált támaszfogadó csap  előre 
 meghatározza a támasz pozícióját, 
 leegyszerűsíti a felépítést és megakadályozza 
a támasz kiesését.

Teleszkóposan kialakított dupla- és  kihúzható 
főtartó, nagy teherbírású, könnyen és 
 rugalmasan alkalmazható.

Könnyű, ezért egyszerű és erőkímélő a 
 kezelése.

Tökéletesen kompatibilis a MEVA 
 támaszokkal és a MEP és MT60 
 tartóállvány-rendszerrel.

Simán. Egyszerűen.

 Æ Könnyű és sokoldalú alátámasztó rendszer 
kéregelemes födémekhez
 - kis súly
 - nagy teherbírás

 Æ Tartókba integrált támaszfogadó csap
 - a támaszkiosztás előre meghatározza a támaszok 

pozícióját – így egyszerű a felépítés
 - nincs felesleges alátámasztás 
 - a kisebb idő- és anyagráfordítás csökkenti a 

költségeket, leegyszerűsíti a raktározást és a 
logisztikát

 Æ Teljesen kompatibilis a MEVA támaszokkal és 
tartóállvány-rendszerekkel.

 Æ Dupla főtartó, illetve a közüle teleszkóposan 
kihúzható szimpla főtartó porszórt felületű 
alumíniumból
 - hosszabb élettartamú és tartósabb a H20-as 

fatartóknál,
 - csekély betontapadás, egyszerűen tisztítható

 Æ Csak három komponens és néhány alkatrész
 - födémtámasz, dupla és kihúzható főtartó
 - rasztermentesen alkalmazkodik bármely 

 alaprajzhoz
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MEVA FormSet

Rendszerfüggetlen tartozékok
Egyszerű munkavégzés, munkabér-megtakarítás 

A leesés elleni védelem csak annyira lehet jó, 
amennyire jó az alapja – vagyis az alaphoz 
való szilárd csatlakozása. Az univerzális MFS 
sarokcsatlakozó, a MEVA állvány-korlátelem 
és a védőrács együttesen minden szem-
pontból erős leesés elleni védelmet biztosít.  
Rögzítése egyszerűen létrehozható a bevált 
DW 15/100-as spirálankerrel vagy a DW 
15-ös gyorsankerrel, amelyet 12-es tányéros 
orsó rögzít. 

Az EuMax-ban megtalálja az erős és átfogó 
födémtámasz-kínálatot minden feladathoz. 
A kiváló minőségű tűzihorganyzott támaszok 
DIN ISO 9001 tanúsítvány szerinti gyár-
tástechnológiával készülnek, sokoldalúan 
felhasználhatóak és típusellenőrzött bizton-
ságot nyújtanak. A D-osztályra vonatkozóan 
minden kihúzási hosszra a megengedett 
terhelés 20 kN, az E-osztályra vonatkozóan 
pedig 30 kN.
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Több helyre van szükség a 
betonozáshoz? Nem gond: 
Az ék áthelyezésével 15°-kal 
megdönthető a korláttartó. 

Szegezhető csatlakozó
A látványbetonhoz alkalmazható DW 
15-ös szegezhető csatlakozó piros 
 műanyagból  készül és DW 15-ös 
átkötőhüvelyek  zsaluhéjhoz való 
rögzítésére szolgál. 

Látványbeton-dugó
A DW 15-ös látványbeton-dugót 
a  látványbetonhoz alkalmazható 
szegezhető csatlakozó végleges 
lezárására használják.  
A + B betonragasztóval rögzítik.

A DW 15-ös gyorsanker  Az optimális megoldás, a biztonságos lehorgonyzás 
létrehozásához 18-as tányéros orsóval, vagy DW 15-ös átkötőrúddal az oldaltá-
maszokhoz, védőrács sarokcsatlakozásokhoz, továbbá egyoldali zsalukitámasz-
táshoz és sok más felhasználási lehetőséghez.

A kizárás négy sarokeleme egy szempillantás alatt egy kizárás-készletté áll 
össze.  A zsaluhéjak különböző hosszúságának köszönhetően ezek sokoldalúan 
felhasználhatók. Optimális eredmények eléréséhez javasolt a sarokléceket a 
zsalura rögzíteni. 

Simán. Egyszerűen.

 Æ stabil konstrukció

 Æ elveszíthetetlen alkatrészek

 Æ biztonságos, gyors és hosszú élettartamú

 Æ időt, pénzt és anyagot takarít meg

 Æ praktikus tartozék

 Æ egyszerű kezelés

 Æ maximális megbízhatóság
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MT 60-as tartóállvány-rendszer

Integrált biztonság 
és gyorsaság
Nagy toronymagasságok néhány 
 sorozatgyártású elemmel 

Csupán 3 keretmagassággal (100, 75 és 50 cm) és a 44, ill. 62 
cm közötti magasságban beállítható láb-, ill. fejorsók segít-
ségével 18,66 m-ig bármely toronymagasság  megvalósítható 
(típusvizsgálat szerint). 

Az MT 60 egyszerűen, szerszám nélkül összeszerelhető és 
teljes toronyegységként daruval vagy görgőkön  mozgatható. 
Minden eleme tűzhorganyzott. Az eredmény: hosszú 
 élettartam, csekély tisztítási és karbantartási munka maximális 
biztonság mellett bármely magasságban.

Mindegyik keret integrált 
 daruzószemmel rendelkezik

Kompatibilis az összes 
 MEVA-födémrendszerrel

Integrált biztonság építés, bontás, illetve 
üzemszerű használat közben is.

Kompatibilis a MEP tartóállvánnyal
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Egyszerű elfordítással rög-
zíthető modulkapcsolat.

Simán. Egyszerűen.

 Æ Teljesítmény
 - Száranként 60 kN terheléshez és akár 71 cm-es 

 födémvastagsághoz.

 Æ Integrált biztonsági megoldások
 - Integrált átbúvó minden szegmensben.
 - Leesés elleni védelem a munkaszint körül.
 - Átbúvónyílás
 - Önbiztosító csatlakozás már a felépítés közben.
 - Az állványburkolat automatikusan a keretbe rögzített.

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - Egyszerű összeszerelés fektetett vagy álló helyzetben – 

 szerszám, csapok és dugók nélkül.
 - Egyszerű áthelyezés akár teljes toronyegységként is daruval 

vagy görgőkön – mindegyik kereten van integrált daruzószem.
 - Csupán három kerettípus bármely magassághoz 18,66 m-ig: 

100, 75 és 50 cm
 - Az egyes darabok max. súlya kb. 15 kg. 

i
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1

2

MEP tartóállvány-rendszer

Rendkívül sokoldalú
MEVA minőség a legapróbb részletekig

Bármekkora magasságban használható. A MEP-vel nem 
 zsúfolja tele támaszokkal az építményt, hanem a  moduláris 
rendszernek köszönhetően az állványok  pontosan 
 alkalmazkodnak az épület geometriájához. Ehhez csak 
néhány alapelemre van szükség, hogy a kereteket stabil 
tartóállvánnyá építse. A MEP 21 m magasságig lehetővé teszi 
az egyszerű magasságállítást a födémzsalu, zsaluasztalok, 
alulbordák és kész elemek alátámasztásához. 

Kevés alapelem

Kihúzható belső cső

SAS gyorssüllyesztő rendszer

Biztonság a MEP keret- 
gyorszárnak köszönhetően

Kompatibilis az összes 
 MEVA-födémrendszerrel és az 
MT 60-as tartóállvánnyal

MEP keret-gyorszár MEP pillérek SAS-sal
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Teljesítmény
 - Sokoldalúan alkalmazható födémzsaluk, 

 zsaluasztalok, alulbordák és kész elemek 
 alátámasztásához 21 m magasságig.

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - Kevés alapelem: támasz, toldó, keret, ezáltal a 

raktározás áttekinthető és a szállítás gyors.
 - Az MEP támasz kihúzható belső csővének hossza 

egyenként állítható.
 - Biztonság egy pillanat műve a MEP keret- 

gyorszárnak köszönhetően.
 - A merevítőkeretek csatlakoztatása a 

 MEP-támaszokhoz gyorszárral.
 - Állítható átlós merevítők bármely támasztávhoz 

90 és 300 cm között.
 - A MEP csőbilincs tetszés szerint rögzíthető a 

profilon.
 - A gömbsüveg alátét kiegyenlíti a ferdeségeket.
 - Automatikus kiemelés elleni biztosító mindegyik 

járófelületen.
 - Emelőkocsik komplett állványegységek 

 mozgatásához.

 Æ MEVA gyorssüllyesztő rendszer
 - A MEP támaszon lévő SAS gyorssüllyesztő 

rendszer egy kalapácsütéssel tehermentesíti a 
födémtámaszt.

SAS
Kalapácsütéssel 
 tehermentesíti a szárat

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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KLK 230-as kúszóállvány 

Biztonságos és sokoldalú
A multifunkcionális kúszóállvány

A 2,30 m széles munkaállvánnyal rendelkező KLK 230-as kúszóállvány a 
nagytáblás zsaluzás valamennyi műszaki előnyével rendelkezik. A biztonság az 
épület magasságától függetlenül mindenhol ugyanolyan biztonságos, mint a 
sík talajon. 
  
A KLK 230 kúszózsaluként és a vasszerelési, valamint zsaluzási és  betonozási 
munkáknál munkaállványként is alkalmazható. Kísérőállvánnyal könnyen 
bővíthető, így a szükséges utómunkák biztonságosan elvégezhetők. 

A KLK 230-as kúszóállvány a falzsaluval fixen összekötve daruzható 
 kúszóegységet képez. A KLK állítócsavarral biztosítja a finombeállítás 
 lehetőségét, úgy magasság (23 cm-ig), mint szögelfordulás tekintetébenben   
– ezáltal a zsaluzat az épület geometriájához pontosan hozzáigazítható.

A zsalukocsi segítségével 70 cm-rel visszatolható a zsalu, így kényelmes 
 munkaterület biztosítható a tisztítási és vasszerelő munkákhoz.

A KLK 230-as kúszóállvány kúszókonzolból, faltámaszokból, 
padlózatból és korlátokból áll. 
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Zsaluzási magasság akár max. 7,25 m-ig 

 Æ A KLK-járófelület terhelése akár  
6 kN/m² (DIN 4420)

 Æ Kúszóállvány zsaluzsámollyal
 - A zsalu gyors és biztonságos rögzítése a KLK 

230-hoz a bevált MEVA-zsalukapoccsal.

 Æ Kúszóállvány KLK állítócsavarral
 - A zsalutáblákat hátradöntve könnyebb a 

kizsaluzás.
 - A KLK állítócsavar 23 cm-es tartományon 

belüli magasságbeállítást tesz lehetővé, ezáltal 
a zsalu pontosan hozzáigazítható az építmény 
geometriájához.

 Æ Kúszóállvány zsalukocsival
 - A zsalu egyszerű mozgatása 

(mozgathatóság 70 cm)
 - Kényelmes munkaterület a zsaluzási és 

 vasszerelő munkákhoz.
 - Akadálymentes munkavégzés
 - A kúszóállvány és a zsalu egy egységben 

áthelyezhető

 Æ 2,30 m mély munkaállvány
 - Biztonságos és kényelmes munkavégzés 

 minden magasságban

 Æ A korláton elhelyezett oldalháló 
 megakadályozza, hogy a tárgyak leessenek.
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A síneken vezetett MGC-H-kúszórendszer 

Biztonságos munkavégzés 
minden magasságban
Síneken vezetett hidraulikusan vagy 
 darumozgatással

A falzsaluból és munkakonzolból álló, síneken vezetett MGC-H kúszórendszer 
egy egységként kúsztatható. Hidraulikusan vagy darumozgatással

Biztonságos és gyors összeszerelés a talajon. 
Az MGC-H okosan átgondolt szerkezetének köszönhetően az egység  beleértve a 
vezetősíneket és a létrahosszabbításokat, a kísérőállványokat és egyéb kompo-
nenseket is, hétköznapi körülmények között gyorsan és biztonságosan összesze-
relhető a talajon.

Toldóelemek és kísérőállványok alulról szerelve.
A toldóelemek, kísérőállványok és feljárólétrák ugyancsak a talajon  szerelhetők 
azt követően, hogy a kúszóegységet az épülethez rögzítették.  Ez növeli a rend-
szer biztonságát és a szerelés hatékonyságát.

MGC-H és falzsalu – mindig biztonságos egység
Az MGC-H és a falzsalu mindig egy egységet képez. A vezetősínek épülethez való 
rögzítése szavatolja a biztonságot – mind az építési, mind pedig a kúszási fázis-
ban (hidraulikus vagy darus mozgatás esetén). Az ergonomikus  munkavégzést a 
jól átgondolt komponensek, mint pl. az optimalizált súlyú hidraulikus henger, a 
mobil hidraulikus aggregát, valamint a könnyű MGC-H- vezetőpapucsok, bármi-
kor biztosítják.

Fixen rögzített létrás átbúvó 
védőkosárral

Teljesen burkolt munkaszint 
rajta felépített falzsaluval és 
 betonozóállvánnyal

Optimalizált súlyú 
 hidraulikus henger

Közbenső munkaszint szavatolja a hidraulika 
biztonságos alkalmazását a kúszási folyamat 
közben.

Mobil hidraulikus agg-
regát

Egyszerű felhasználás: További 
 kísérőállványok könnyen felszerelhetőek a 
 vezetősínekre, növelve az utómunkálatok 
biztonságát.
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Bonyolult geometriák, különböző nagyságú,  egymáshoz 
 képest eltolt épületszerkezetek is problémamentesen 
 megvalósíthatók a vezetett MGC-H kúszórendszerrel.

Mindig fixen rögzül az épülethez, mind az építkezés, mind a 
kúsztatási fázis alatt.

Simán. Egyszerűen.

 Æ Emelés hidraulikusan vagy 
darumozgatással
 - Rugalmas és hatékony 

 munkavégzés biztosít

 Æ A vezetősínek szabad 
 pozícionálása 4,50 m-ig.
 - A szélesség számtalan 

 standard alkalmazáshoz 
megfelel.

 Æ Nagyfokú biztonság
 - Fixen rögzített létrás átbúvó 

védőkosárral 

 Æ Biztonságos és hatékony 
előszerelés a talajon.

 Æ Előszerelt szerkezeti elemek 
szállítása

 Æ A biztonságos és időjárástól 
független munka növeli a 
hatékonyságot

 Æ Ergonomikus munkavég-
zés, az optimalizált súlyú 
 komponensek miatt

 Æ Komplett megoldás
 - Az MGC-H és az MGS-H 

 kombinációja optimális 
biztonságot és hatékony 
 munkavégzést biztosít.
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A síneken vezetett MGS-H védőrendszer 

Teljes mértékű védelem 
 minden magasságban
Síneken vezetett kúsztatás, hidraulikusan vagy 
 darumozgatással

A síneken vezetett MGS-H (MEVA Guided Screens) biztonsági rendszer a felső emeleteken 
védőburkolattal biztosítja lezuhanásveszélyes szélek teljeskörű védelmét. Hidraulikusan vagy 
daruval kúsztatható.

A MEVA vezetett védőrendszere (MGS-H) teljesen körbeöleli az emeleteket. Kifejezet-
ten  magasház-projektekhez fejlesztették, alkalmazása független az épület magasságától. 
 Minden munkafázisban biztosítja a személyzet maximális biztonságát. A munkálatok szinte 
az  időjárástól függetlenül elvégezhetők. Az MGS-H az egész építési idő alatt rögzítve van az 
 építményhez. Az épülethez való rögzítés megvalósítható mind a födémen, mind a falon.

Az MGS-H segítségével az egységek nagysága szabadon választható és kiválóan 
 hozzáigazítható az épület formájához. Nagyfelületű egységek gyors és biztonságos kúsztatása 
egyszeri  emeléssel. A védőburkolat teljesen zárt, kívánság szerint trapézlemezekkel (perforált/
perforálás nélkül) vagy különböző szövetekkel.
 
Biztonságos és gyors szerelés 
Az MGS-H biztonságosan és hatékonyan összeszerelhető a talajon, vagy teljesen előszerelt 
 állapotban szállítható az építkezés helyszínére, amivel megoldást kínál az idő- és helyhiányra.

Ergonómia
A biztonság mellett az ergonómiára is fókuszálunk: optimalizált súlyú hidraulikus  henger, 
 mobil hidraulikus aggregát és 20 kg súlyú MGS-H vezetőpapucs könnyítik a szerelési 
 munkákat.

Simán. Egyszerűen.

 Æ Rendszer egyedi egységekből
 - Rugalmasan illeszthető az alaprajzhoz és a 

geometriához
 - Szabadon pozícionálható vezetősínek
 - Gazdaságos megoldás szinte minden 

 épülethez a variálható szélességnek 
 köszönhetően

 Æ Biztonságos és időtakarékos előszerelés 
 - a talajon
 - Lehetőség van előszerelt komponensek 

 szállítására

 Æ Ergonomikus munka az optimalizált súlyú 
komponensek által

 Æ Komplett megoldás
 - Az MGS-H és az MGC-H, vagy az MAC 

 kombinációja optimális biztonságot és 
 hatékony  munkavégzést biztosít.
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Emelés hidraulikusan 
vagy  darumozgatással 
–  sokolda lúság és 
 hatékonyság. 

Maximális rugalmasság 
és könnyebb rögzítés a 
billenőszerkezetnek és az 
állítható vezetőpapucsnak 
köszönhetően.

A lehető legnagyobb 
 biztonság a teljeskörűen 
biztosított építménynek 
köszönhetően.

Mindig fixen, a szélnek 
 ellenállóan, az épülethez 
rögzítve, mind a munka-, 
mind pedig az emelési fázis 
közben. 
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Automatikus MAC-kúszórendszer 

Automatikus kúsztatás 
nagy magasságokban
Önállóan kúszó, biztonságos, gyors, pontos

Az automatikus MAC-kúszórendszert (MEVA Automatic Climbing) 
 leginkább nagy magasságú épületeknél használják, ahol a  legmagasabb 
 biztonsági követelményeknek kell megfelelni. A MAC a falzsaluval együtt 
daru  nélkül  hidraulikusan kúsztatható. Teljeskörű védőburkolatának 
 köszönhetően  gondoskodik a maximális munkabiztonságról. A MAC több 
 magasház- projektnél bevált, mint pl. Svájc legmagasabb irodaháza, a 
Roche 1 és 2, az indiai szubkontinens legmagasabb épületa a Palais Royale 
 Mumbaiben, vagy a One World Hotel Szingapúrban.

Biztonság, pontosság és gyorsaság
A MAC összeköti a biztonságot és a gyorsaságot a pontossággal. A  komplett 
egység felemelése 4,5 m magasságba kb. 60 percig tart, és kis létszámú 
munkaerővel elvégezhető. A rendkívül erőteljes hidraulikát minden hengeren 
visszacsapó szelepek biztosítják.

Előszerelés
A MAC-rendszer nagyobb elemeit kérésre előszerelt állapotban szállítjuk, 
így a szerelési munkák gyorsan és hatékonyan elvégezhetők az építkezés 
 helyszínén.

Az 1 sz. járófelület 
kényelmes munkaterületet és elegendő tárolóhelyet biztosít. Ezen kívül a 
járófelületen betonozás szerelvényei is elhelyezhetők.

1 sz. járófelület

3 sz. járófelület

Falzsalu

Létrás átbúvó

Kísérőállvány (4 
sz. járófelület)

2. sz. járófelület 
Teljeskörű 
 védőburkolattal ellátott 
 munkaszint

Hidraulikus henger

Tolórudak

Kúsztatóoszlopok
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Darufüggetlen 
 - Biztosítja a gyorsaságot és a hatékonyságot, különösen nagy 

magasságokban.
 - A daru szabaddá válik más feladatokhoz

 Æ Munkafolyamat
 - Bevált technológia; nagyobb hatékonyság; rövidebb építési idő

 Æ Nagyfokú biztonság
 - Biztonságos hozzáférés az integrált állványoknak és  feljáróknak 

köszönhetően

 Æ Az automatikus MAC kúszórendszer nagyteljesítményű 
hidraulikája lehetővé tesz 4,5 m magas emelést (20 t 
 hengerenként)
 - A 4,5 m-es emelés kb. 60 percig tart
 - Egy egységet alkot és így is kúsztatható.

 Æ A kizsaluzás, kúsztatás és bezsaluzás csak egy napot vesz 
igénybe A vasszerelő munkák időtartamától függően már 
4 napos ütemeket is megvalósítottak

 Æ Az egyéb feladatok ellátását szolgáló kísérőállványok miatt 
nincs szükség második feljárórendszerre. 

 Æ Teljeskörű védőburkolattal ellátott és zárt munkaszint
 - Védelem az időjárástól, valamint kényelmes munkafeltételek, 

nem átlátszó
 - Időjárástól független kivitelezési ütemterv
 - Független munkavégzés a falon és a födémen

 Æ Komplett megoldás
 - Az MAC és az MGS-H kombinációja optimális biztonságot és 

hatékony munkavégzést biztosít.
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Egyedi zsaluk – Alumínium & acél

Jól kombinált
Gazdaságos kapcsolat

A szabványos és egyedi részek kombinációja, valamint a rendszerelemek  módosítása hatékony 
munkavégzést biztosít, pl. a következő esetekben:
 - sarokelemek szennyvíztisztító művekben
 - egyedi elemek ferde és íves falakhoz
 - egyedi elemek födémekhez
 - négyszögletes és íves zsaluk
 - egyedi acél zsaluk alagútépítésben

A MEVA zsalukapocs hatékony és teherbíró módon rögzíti a szabványos és egyedi elemeket.

A Circo körpillérzsalu alapján egyedi zsaluk készíthetők 
döntött és íves egyedi épületrészekhez. Erre jó példa a 
Holmfield Exchange Nagy-Britanniában.

Gördíthető 
 alagútzsalu.
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Az építkezés igényei szerint megépített kizárások, 
 többszörös felhasználhatóságuk révén gazdaságosak. 

Egyedi zsalu a Mammut falzsalu 
mintájára
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Tanácsadás & Tervezés 

 Æ Bérlés 

 Æ Látványbeton 

 Æ Szerviz az építkezés színhe-
lyén 

 Æ Műszaki ügyfélszolgálat 

 Æ Digitális segédeszközök 

 Æ Felújítás 

 Æ MEVA Akadémia 

Partneri kapcsolat kezdettől fogva

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

A MEVA jelszava a „Zsalu. Simán. Egyszerűen.” és ezzel egyedülálló helyet foglal el a zsaluza-
tok piacán, hisz a MEVA kínálata nem csak a termékeket, hanem a szervíz-szolgáltatásokat 
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.

Szolgáltatások

Minden, ami a zsaluhoz kell
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Tanácsadás

Találjuk meg közösen a 
 legjobb megoldást 
Építészmérnökeink, alkalmazástechnikusaink és ügyfélkap-
csolati  munkatársaink egyenként és csapatban is az Ön ren-
delkezésére 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.

64



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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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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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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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.

Az Ultra Komfort Bérlet teljes csomag
Az Ultra Komfort Bérletnek köszönhetően a kezdetektől fog-
va teljesen pontosan számolhat költségeivel. Ez a csomag a 
bérlés és szállítás mellett az összes további szolgáltatást, mint 
pl. a tisztítást és javításokat is tartalmazza, kivéve hiányzó- és 
selejtes darabok esetén. A MEVA havi átalánydíjként a kiszál-
lított 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 eltüntetése.

 Æ Zsaluhéjdarabok cseréje (falzsalurendszerek esetén).

 Æ A sérült fatartók következő legkisebb szabványos méret-
re vágása.
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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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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
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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


