
Vloeren flexibel en 
efficiënt bekisten

MevaDec en MevaFlex
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MevaDec

De efficiënte en 
 ergonomische 
vloerbekisting 
De nieuwe generatie 

Lichter en ergonomischer: De nieuwe generatie van de 
MevaDec overtuigt met een lager gewicht en  eenvoudige 
reiniging van alle componenten en geoptimaliseerde 
 handlingeigenschappen – gebaseerd op alle vertrouwde 
 systeemvoordelen van de MevaDec.

MevaDec is niet gebonden aan een stijf raster, zodat 
een flexibele aanpassing aan elke plattegrondindeling 
en  vloerdikte mogelijk is. Geminimaliseerde pasvlakken 
 maken een snellere montage mogelijk. Het  gespecificeerde 
 zuilenraster zorgt voor veiligheid en een optimale 
 materiaalopslag.
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Simply smart

 Æ Afmeting en gewicht
 - Grootste element 160/160 cm
 - Gewichtsgeoptimaliseerd systeem voor ergo-

nomisch en dus efficiënt werken 
 - Standaardelement 160/80 cm slechts 

16  kg / m² – bijna alle eisen kunnen worden 
afgedekt met slechts één paneeldimensie

 Æ Veiligheid dankzij een zuilenraster dat ge-
specificeerd is door het systeem

 Æ Eén systeem – drie vloerbekistingsmethodes
 - Valkop-drager-paneelmethode (FTE)
 - Hoofd- en dwarsdragermethode (HN)
 - Paneelmethode (E)

 Æ Gesloten aluminiumprofiel 
 - Ergonomisch greepprofiel
 - Hoogwaardige poedercoating, dus eenvoudig 

te reinigen en minder betonafzetting

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - Hoogwaardige vol kunststof bekistingsplaat 

alkus AL 10 met langlopende garantie van 
7 jaar

 - Lange levensduur en eenvoudig te repareren

 Æ Compatibel met de voorgaande generatie

Minder ter plaatse gevonden oplossingen 
besparen geld. Perfecte aansluiting op 
 conventioneel bekiste delen.

De ergonomische greepprofielen vergemak-
kelijken het inleggen, ook van onderaf.

Minder compensaties besparen tijd. Ook 
onregelmatige vloerranden zijn op te lossen 
met minimale pasvlakken.

Lichte, robuuste elementen met greepope-
ningen voor een gemakkelijke handling.
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MevaDec

Eén systeem – drie 
vloerbekistingsme-
thodes
Afhankelijk van de eisen kunt u 
naar believen wisselen tussen 
deze  methodes – met dezelfde 
 aansluitingen en delen.

Valkop-drager-paneel (FTE) methode

De FTE-methode bestaat uit slechts drie componenten: 
 panelen, hoofddrager en stempels met valkop. De  MevaDec 
is in één systeem het flexibele antwoord op vrijwel alle 
 vloervereisten, ook bij vloerdikten ver boven 30 cm. Het 
 systeem is in één richting rasteronafhankelijk, de vrije 
 richtingskeuze van de dragers reduceert compensaties. 

Het traploos inleggen en verschuiven van de elementen, zelfs 
over de valkoppen heen, betekent maximale flexibiliteit: Me-
vaDec kan gemakkelijk worden aangepast aan elke gebouw-
geometrie. Dankzij de  MevaDec-valkop (de hoofddragers en 
panelen worden 19 cm lager gezet) kan er vroeg worden 
ontkist. Dat levert een betere materiaalopslag op en maakt 
een snelle voortgang van de bouw mogelijk.

De dragers en panelen kunnen gemakkelijk worden ontkist 
en gebruikt worden voor de volgende stortfase. Zo kan een 
vloer binnen drie dagen worden afgewerkt. 

Hoofd- en dwarsdragermethode (HN)

De HN-methode bestaat uit slechts vier componenten: 
 hoofddragers, dwarsdragers, stempels met valkop en 
bekistingsplaat. Op deze manier kunnen de voordelen van 
vroegontkisten ook met deze methode worden gerealiseerd. 
Dankzij het systeem kunt u zelf de losse bekistingsplaat 
kiezen:
 
 - bekistingsplaat 3S
 - vol kunststof bekistingsplaat  

alkus
 - andere mogelijkheden

Valkop met 19 cm  verlaagde hoofddragers.
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Paneelmethode (E)

De paneelmethode (E) bestaat uit slechts twee componenten: 
panelen en stempels met stempelkoppen. 

Deze methode is bij uitstek geschikt voor kleine plattegron-
dindelingen en pasbereiken. De logistiek blijft simpel.

Dankzij het slimme ontwerp van 
de MevaDec-stempelkop zijn de 
panelen automatisch beveiligd 
tegen onbedoeld verwijderen 
en verplaatsen.

MevaDec

Veiligheid 
in het systeem
Rondom beschermd

De MevaDec klimkooihouder wordt gewoon 
aan het element of de drager bevestigd en 
biedt plaats aan leuningstijlen. Daar wordt 
de randbeveiliging aan bevestigd, bijvoor-
beeld het MEVA beschermingsrooster.

De valbeveiliging bij het werken van 
boven af: MEVA SpanSet
MEVA SpanSet is een beproefde valbeveili-
ging voor veilig, moeiteloos en tijdbesparend 
werken op vloerbekistingen. De horizontale 
beveiligingslijn wordt bevestigd aan beton-
aanslagpunten op de MevaDec elementen. 
Zo zijn tot twee personen met hun persoon-
lijke beschermingsmiddelen beveiligd tegen 
vallen en kunnen zij efficiënt werken binnen 
een actieradius van ca. 190 m².

MAB: Veilig werken op geringe hoogte
De MEVA werksteiger MAB is eenvoudig 
en intuïtief in elkaar te zetten. De MAB’s, 
gemaakt van aluminium frame met OSB-in-
leg kunnen modulair worden uitgebreid en 
maken een veilige toegang binnen mogelijk.
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MevaDec

Een systeem vol ideeën
Materiaalbesparing tot 40 %

Door het besparen van stempels en het optimale gebruik van  systeem-
componenten is MevaDec bijzonder efficiënt. Dankzij de MevaDec valkop 
zorgt het vroegontkisten voor een optimale materiaalopslag en een snelle 
 bouwvoortgang. 

Hoogwaardige 
poedercoating 

Zeer eenvoudig te reinigen 
en minder  betonaanhechting 
(dankzij een verbeterde 
 profieldoorsnede)

Licht en ergonomisch
dankzij gewichtsgeoptimaliseerde 
aluminiumprofielen

Gesloten profiel
voor een hoge stabiliteit en 
een lange levensduur

Paneelverbinder
Verbindt MevaDec- 
panelen snel en 
 gemakkelijk met elkaar

Ergonomisch 
greepprofiel

Vol kunststof bekistingsplaat alkus
 De alkus-bekistingsplaat zuigt geen water 
op. Ze zuigt geen vocht op en krimpt niet. 
Het stevige, gladde oppervlak garandeert 
een eersteklas betonkwaliteit, ook na vele 
toepassingen.

Paneelbreedte [cm] Hoofd-
drager

Dwars-
drager

Compensa-
tiedrager

H
oo

gt
en

 [c
m

]
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Opstelling MevaDec Hoofddrager richtingsverandering

MevaDec-rugbescher-
mingshouder

Het systeem is rasteronafhankelijk, de vrije 
keuze van de richting van de dragers ver-
mindert uitvullingen. Door een hoofddrager 
aan een andere hoofddrager vast te haken, 
kan de draagrichting flexibel worden ver-
anderd - dit maakt een traploze aanpassing 
aan elke gebouwgeometrie mogelijk. 

MevaDec-valkop

Ondersteuningsplat-
form MT 60

Looprol MT

Ondersteuningsplatform 
MEP

Veiligheidstralie-
werk

MevaDec- 
panelen

MevaDec- 
hoofddrager

Balusters

De veelzijdigheid van MevaDec wordt voortgezet in optimaal op elkaar 
 afgestemde opbouw- en ondersteuningsmogelijkheden. U kunt kiezen uit:
 - EuMax-bouwstempels, klasse D en E, met een toelaatbare belasting van 

20 kN of 30 kN op elke uitschuiflengte (volgens DIN EN 1065);
 - MEP-ondersteuning, inzetbaar tot 21 m hoogte;
 - MT 60 ondersteuning, met 1,70 x 1,70 m plattegrond, bij uitstek geschikt 

voor de FTE- en de HN-methode.
Met klimkooihouders, leuningstijlen en beschermingsroosters kan het veilig 
werken op de bekisting beginnen.
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MevaFlex

De conventionele 
 vloerbekisting
Rendabel en beproefd

MevaFlex: conventionele vloerbekisting met bekistingsplaat, dwars- en 
 jukdragers op stempels of raamwerktorens. Bekistingsplaat naar keuze: 
 bekistingsplaat 3S, vol kunststof bekistingsplaat alkus of andere alternatieven.

Flexibel en voordelig
De positie van de dragers en stempels ligt niet vast en kan bij de  planning 
in functie van de vloerdiktes dus beter worden vastgelegd. Dat levert 
flexibele toepassingsmogelijkheden op voor wisselende en verschillende 
 plattegrondindelingen en vloerdiktes. 

Simply smart

 Æ Hoge efficiëntie met weinig onderdelen, 
bestaande uit slechts drie componenten:
 - stempel met draagvork
 - houten drager H20 of aluminium jukdrager
 - bekistingsplaat

 Æ U kiest zelf de bekistingsplaat

 Æ Rastervrijheid voor de juk- en dwarsdragers

 Æ U kiest zelf de ondersteuning uit het ME-
VA-programma voor stempels en ondersteu-
ningsplatforms

 Æ Aanpassing aan veranderende en 
 verschillende plattegrondindelingen en 
 vloerdiktes

 Æ Rendabel en beproefd, ook bij weinig 
 bekistingsinzetten
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MevaFlexis bij uitstek geschikt als ondersteuning voor 
 prefabvloeren.

Flexibel, ook bij grote oppervlakken.

Flexibel aan te passen aan elke bouwwerkgeometrie.
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Pionier en impulsgever

Meer met MEVA
Formwork. Simple. Smart.

Veel van de huidige standaard in de bekistingsindustrie is ontwikkeld bij 
MEVA in Haiterbach. Als drijvende kracht voor de hele sector werken wij da-
gelijks met veel dynamiek aan een nog veiligere, efficiëntere en eenvoudigere 
bekisting voor de gebruiker. Een uitstekende product- en technologiekwaliteit 
is hierbij voor ons vanzelfsprekend.

We zijn onafhankelijk familiebedrijf en zetten ons in voor de waarden van 
middelgroot ondernemerschap. Bij alles wat we doen. Daarom kunnen onze 
klanten terecht niet alleen technologisch superieure producten verwachten, 
maar ook een uitgebreide persoonlijke betrokkenheid bij projecten wereld-
wijd.

Complexe speciale bekistingen of economische maatstaven: onze ervaring en 
productdiversiteit maken ons tot een servicepartner met een sterk adviesver-
mogen, ook voor de veeleisende uitdagingen van de hedendaagse bouwpro-
fessional.
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel.  +49 7456 692-01
Fax  +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Duitsland

www.meva.net

Wij staan overal
voor u klaar.
Met onze 40 locaties op 5 continenten 
zijn wij overal waar u ons nodig hebt.
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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

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

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

Moederbedrijf (Duitsland)

Dochterondernemingen / internationale steunpunten

MEVA BeNeLux NV
Roosveld 7a
3400 Landen
Tel. BE +32 11 717040
Tel. NL +31 182 570770
Tel. LU +352 20 283747

benelux@meva.net
www.meva.net

BeNeLux (België)


