
Komplett megoldások falzsalukhoz

MIS – MEVA  
Integrated Safety



Hatékony és intelligens

Biztonság minden építési 
stádiumban

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 (3. 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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- 90° + 90°

MEVA Integrated Safety

Egy rendszer,  
tele ötletekkel
A legapróbb részletekig átgondolva

Biztonságos és kényelmes munkavégzés, többszintes 
nagy magasságokban, kevesebb szerelési munka – ez a 
MIS. A betonozási munkákhoz való hozzáférést biztosító 
sokoldalú, nagy teherbírású Mammut XT falzsalut biz-
tonságosan, a talajra fektetve szerelik össze és az egész 
egységet daruval állítják fel és helyezik át. Az emelőka-
rokkal veszélytelen a felállítás, ferde irányú elhúzás nélkül.

A (250 vagy 125 cm-es) járófelületek egyszeri felszerelése 
minden felhasználásnál csökkenti a munkaidőt. Az épít-
kezési logisztika és raktározás sokkal egyszerűbb, hiszen 
a zsaluelemek és a MIS összecsukva alig 30 cm magasak. 
Számtalan, jól átgondolt részlet növeli az építkezésen a 
balesetbiztonságot és a hatékonyságot.

Biztonságos egység a Mammut XT-vel
A MIS és a falzsalu az építkezésen történő szállí-
tás közben továbbra is egy egységben marad. Ez 
csökkenti a szerelési munkákat és a munkaidőt.

Tűzihorganyzott acél, recés alumínium 
lemezből készült padlóborítás
Csúszásmentes, hosszú élettartamú, stabil.

Lehajtható állványvég-lezáró
Lehajtható három helyzetben: 0°, 90°, 180° – 
a 125-ös járófelület bővítéséhez, homlokzati 
korlátként és a járófelület meghosszabbítá-
sához.

Önzáró átbúvónyílások
Alumíniumból készülnek 250 cm-es szélességű 
állvánnyal – a nagyobb biztonság érdekében.

Járófelület meghosszabbítása
A kimaradó sávok hatékony kipótlására.
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Felhajtható járófelület
Kevesebb szerelési munka az építés gyors 
előrehaladása érdekében. Teljes egységek 
egyszerű áthelyezése daruval. Minimális 
 helyszükséglet összecsukva (magasság  
< 30 cm), leegyszerűsíti a szállítást és a 
logisztikát.

Integrált átkötőszár- és zsalukapocstartó 
Jól átgondolt termékdesign biztosít kényel-
mes és gyors munkavégzést.

Állítható magasság és dőlésszög  
Biztonság ferde zsaluknál is a furatraszteres 
elhajlításnak köszönhetően.

Járófelület két szélességben
Hozzáférés két szélességű járófelületen (250 
és 125 cm) a többszintes felhasználáshoz.

Teherbírás akár 150 kg/m² (3. teherbírási osztály)
Gondtalan és hatékony munkavégzés a teherbíró 
 járófelületen akadályok nélkül.

Integrált lábdeszka
A minimumra csökkenti a leeső  
tárgyak okozta veszélyt.

Integrált létrás átbúvó
Biztonságos feljáró háttal a zsaluhoz, így 
nincs szükség védőkosárra. A támasztóru-
dak a korláton kívül helyezkednek el – így 
nagyobb a mozgásszabadság.
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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


