
De lichte handbekisting 

AluFix



Klaar voor vele toepassingen

Hoge flexibiliteit tegenover
laag gewicht

AluFix toont zijn voordelen bij het bouwen in bestaande structuren, 
bij tuin- en landschapsarchitectuur, bij het bekisten van wanden, 
 funderingen en vloeren: uitzonderlijke duurzaamheid, grote  flexibiliteit 
en hoge prestaties en een laag gewicht. De kraanonafhankelijke 
 handbekisting behaalt een uitstekende gebruikswaarde.

Eén systeem voor wand en vloer

Het toepassingsgebied van het slimme systeem kan ook 
worden uitgebreid tot vloeren. Het gebruik van identieke 
onderdelen als voor de wandbekisting vereenvoudigt de 
 materiaalvoorraad en de logistiek op de bouwplaats.

Met de AluFix evo-stempelkop – eenvou-
dig  bevestigd aan de EuMax-bouwstem-
pel en met een splitpen 14/90e geborgd 
– wordt het AluFix-systeem een krachtige 
 vloerbekisting voor vloeren tot 46 cm dik.

Bevestigen – beveiligen – 
vloer bekisten
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Zonder het plaatsen van een 
 opzetelement tot 350 cm hoogte

Het doordachte hoogteraster maakt efficiënt bekisten 
mogelijk van muren tot 350 cm zonder dat opzetelementen 
hoeven te worden geplaatst. De fijn ingedeelde elementen-
sortering dekt vele plattegronden – met minimale pasvlakken 
en probleemloze hoekoplossingen.

Tuin- en landschapsarchitectuur

Het lage gewicht van het element en de eenvoudige 
 toepassing met weinig losse onderdelen en snelle hante-
ring maken van AluFix de ideale bekisting voor de tuin- en 
 landschapsarchitectuur.

Fundamenteel smart

AluFix is gemakkelijk uit te richten, zelfs in kleine ruimtes, en 
kan veilig met de hand worden gedragen dankzij de ergo-
nomische greepprofielen. Het systeem is bij uitstek geschikt 
voor kopschotten bij vloerplaten en funderingen, zelfs met 
complexe geometrie.
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AluFix – de lichte handbekisting

Efficiënt werken 
in de hoogbouw
Bekisten zonder compromis

AluFix is de eerste keuze wanneer resultaten van hoge kwaliteit worden vereist 
zonder het gebruik van een kraan. Dankzij het brede scala aan elementen is AluFix 
bij uitstek geschikt voor individuele eisen en toepassingen overal ter wereld.

AluFix overtuigt in de
 - Woningbouw
 - Commerciële bouw
 - Civiele bouwkunde
 - Bouw in gemeenten en infrastructuur
 - Tuin- en landschapsarchitectuur

Elementbreedte [cm] Hoekelementen Uit-
vul-
ling
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IEBinnenhoek, schenkellengte 20 cm
AEBuitenhoek
GEIVerstelbare hoek binnen, schenkellengte 30 cm

GEAVerstelbare hoek buiten, schenkellengte 7,5 cm
ASEOntkistingshoek, schenkellengte 25 cm
PSPasstuk, 5 cm (alkus)
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Ankerloos
Met AluFix-elementen met een breedte 
van 25 tot 55 cm kunnen funderingen en 
kleine muren snel worden gestort  zonder 
 conventionele verankering. Daartoe wordt 
een funderingsband gesloten met de 
 funderingsspanner. De bovenste verankering 
(het droge anker) van de bekisting wordt 
gedaan met de spanhoek 23.

Simply smart

 Æ Flexibiliteit
 - Elementhoogte 350, 300, 270, 250, 150 en 135 cm alsook 

slechts 6 elementbreedtes voor probleemloze hoekoplossingen 
bij elke wanddikte

 Æ Capaciteit
 - Geoorloofde mogelijke betondrukopname (DIN 18218) 

 volvlaks 50 kN/m² (vlakheidstoleranties DIN 18202, tab. 3, 
regel 6)

 Æ Veelzijdig gebruik
 - Ideaal voor een breed scala van taken
 - Bouwen in de bestaande structuur

 Æ Kraanonafhankelijk

 Æ Gesloten aluminiumprofiel
 - Ergonomisch greepprofiel
 - Robuuste frameconstructie
 - Hoogwaardige poedercoating
 - Slag- en krasbestendig oppervlak
 - Gemakkelijk schoon te maken 

 Æ Het slimme functieprofiel
 - Met ingelaste Dywidag-moeren
 - Aanbrengen van alle toebehoren zoals consoles, richtschoren 

en richtprofielen met de MEVA-flensbout. 

 Æ Goed doordacht MEVA productontwerp
 - MEVA-bekistingsslot voor een krachtgesloten verbinding met 

enkele hamerslagen.
 - Hoogwaardige vol kunststof plaat alkus met 7 jaar 

 langetermijngarantie 

 Æ Compatibel met EcoAs

Verzonken centerpenpositie
Extra centerpenposities – ongeveer 20 cm 
verzonken – op de elementen van 90 en 
75 cm breed maken het mogelijk om 
over de voegstrip heen te verankeren en 
 vereenvoudigen bovendien het bekisten van 
 funderingen.

Droog anker
De bovenste centerpenpositie kan 
 gemakkelijk worden vervangen met behulp 
van spanhoeken 23, centermoeren en de 
omhullingsbuis D22 als afstandhouder.
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AluFix – simply smart bekisten

Een muur vol ideeën
MEVA kwaliteit tot in het kleinste detail

MEVA systemen worden gekenmerkt door maximale efficiëntie, kwaliteit en 
praktische details. Dit geldt ook voor de lichtgewicht handbekisting AluFix. 
Met uniforme systeemcomponenten, weinig toebehoren en een optimaal 
op elkaar afgestemde reeks elementafmetingen heeft AluFix alles wat een 
MEVA-systeem superieur maakt in het gebruik op de bouwplaats. Dankzij 
de  compatibiliteit met EcoAs kunnen bekistingsvoorraden flexibel worden 
gebruikt.

Functieprofiel
van gesloten aluminiumprofiel met ingelaste 
DW-15 moeren voor een snelle en krachtgeslo-
ten aansluiting van toebehoren

Flensbout 
voor een krachtgesloten verbinding van alle 
aanbouwdelen met slechts één onderdeel

Gesloten profiel
voor hoge stabiliteit en duurzaamheid

Hoogwaardige poedercoating
voor hoog reinigingsgemak en verminderde 
 betonhechting

Verzonken centerpenposities
vereenvoudigen het bekisten van  funderingen
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EA-bekistingsslot 
Eén enkel onderdeel is voldoende voor 
een snelle en veilige elementverbinding: 
het MEVA-bekistingsslot. Het kan met één 
hand worden aangebracht, traploos op elk 
punt van het frame. Een paar hamerslagen 
volstaan om een krachtgesloten verbinding 
tot stand te brengen en een vlakke, verschui-
vingsvrije elementnaad te verkrijgen.

Volledig compatibel met EcoAs
voor een flexibel gebruik van de materiaal-
voorraad

Centerpenpositie 
met conische ankerhuls, aan 
beide zijden gelast

Vol kunststof plaat alkus
absorbeert geen water. Ze welt niet en 
krimpt niet. Het stevige, gladde oppervlak 
garandeert een eersteklas betonkwaliteit, 
ook na vele bekistingsinzetten.

Ergonomisch greepprofiel 
van gesloten, stabiel alumini-

um voor veilig gebruik
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AluFix heeft 50% minder verbindingsonderdelen en 25% 
minder verankeringsonderdelen nodig dan kunststof bekis-
tingen. Dit resulteert in een kleinere materiaalvoorraad en 
efficiënter werken.

Minder reinigingswerkzaamheden levert een besparing van 
kosten voor arbeidstijd en natuurlijke hulpbronnen op.

Duurzaam en zuinig

Lichter dan kunststof en 
 zonder houdbaarheidsdatum
Recyclebaar en grondstofbesparend

MEVA's lichtgewicht handbekisting AluFix is beter dan andere kraanonafhankelijke systemen 
in termen van kosteneffectiviteit, levensduur en duurzaamheid. Terwijl de levensduur van 
kunststofbekistingen beperkt is tot maximaal 10 jaar, is er geen „houdbaarheidsdatum“ voor 
AluFix. De stabiele frameconstructie en bekistingsplaat zijn moeiteloos bestand tegen veel 
langer continu gebruik. Het materiaal corrodeert niet en is ongevoelig voor milieu-invloeden 
zoals UV-straling en temperatuurschommelingen.

Het lage gewicht van de aluminium elementen, die lichter zijn dan vergelijkbare kunststof 
bekistingen, maakt het mogelijk op krachtenbesparende wijze te werken. De gebruiker hoeft 
aanzienlijk minder verbindings- en verankeringsonderdelen te monteren. De materiaalvoor-
raad en de werklast worden verminderd, de bouw vordert sneller en de arbeidsveiligheid 
wordt verbeterd.

AluFix is gemaakt van grotendeels gerecycled aluminium en kan na zijn lange levensduur 
 worden hergebruikt. Dankzij de verminderde betonhechting en een gesloten framepro-
fiel is ook een aanzienlijke besparing van tijd en natuurlijke hulpbronnen mogelijk bij het 
 schoonmaken van de bekisting.
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Het lage gewicht van de elementen en het ergonomische greepprofiel maken 
krachtenbesparend en veilig werken mogelijk.

AluFix wordt gemaakt van voornamelijk gerecycled 
 aluminium en is na een lange levensduur geschikt voor 
 hergebruik.

De alkus-plaat biedt een hoge mate aan plannings- en 
 investeringszekerheid en voldoet aan de hoogste eisen op het 
gebied van zichtbeton.
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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.

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)


