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Partnerschap van begin af aan

De eisen die aan de bouwsector en dus aan haar partners 
en leveranciers worden gesteld, worden steeds strenger: 
kwaliteit, timing en kosteneffectiviteit zijn voor het MKB 
even belangrijk als voor internationale bouwbedrijven. 
Daarom levert MEVA geïntegreerde totaaldiensten die veel 
verder gaan dan het bekistingsproduct. Ons doel is om onze 
klanten op alle gebieden een complete oplossing te bieden 
met  kostenbeheersing en een betrouwbare afhandeling. 
Dit  omvat veeleisend ingenieurswerk op het gebied van 
 bekistingsplanning en speciale oplossingen en construc-
ties waarmee onze klanten veilig en snel hun doel kunnen 
 bereiken. 

Met zijn belofte „Formwork. Simple. Smart.“ heeft MEVA 
een unieke positie op de bekistingsmarkt die niet alleen de 
producten omvat, maar ook de service. Deze zijn volledig 
aangepast aan de behoeften van onze klanten en bieden de 
nodige flexibiliteit en ondersteuning die van MEVA bekend is 
en gewaardeerd wordt.

Met ervaring en vakkennis staan wij onze klanten terzijde. Bij 
elke stap, van de planning tot aan de uitvoering. Wereldwijd.

Florian F. Dingler,  
directeur-commanditaris van MEVA 
Schalungs-Systeme GmbH
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Advies

Het vinden van de beste oplossing 
voor uw project
Onze bouwingenieurs, applicatietechnici en klantenadviseurs staan 
persoonlijk en in teamverband voor u klaar. In alle fases van het  project 
en bij alle vragen over bekistingstechnologie. Zodat uw  bouwproject 
een succesvol project wordt.

Of het nu gaat om de planning van een 
bouwplaats met BIM- of CAD-bekistingsplan-
nen, wij ondersteunen u op basis van uw 
persoonlijke eisen. Wij zijn ook present op 
het bouwterrein. Knowhow is één ding, maar 
het andere is flink aanpakken.

Onze ingenieurs, technici en bekistingsspeci-
alisten beschikken over beide eigenschappen 
en rollen hun mouwen voor u op.

 Æ Projectadvies

 Æ Haalbaarheidsstudies

 Æ Coördinatie met de werkvoorbereiding, 
de bouwplanning en de projectleiding

 Æ Geoptimaliseerde planning van de 
bouwlogistiek en de stortfases

 Æ Service ter plaatse op het bouwterrein 
incl. instructie en toezicht

 Æ Regelmatige projectvergaderingen

 Æ Economisch maatwerk en serieproductie 
van  speciale delen

 Æ Speciale oplossingen en innovatieve 
 bekistingsconcepten

4



5



BIM

Samen digitaal
Samen met onze partners van BIM² GmbH en 
Build Informed GmbH ondersteunen wij u bij de 
digitale verandering.

Wij adviseren, trainen, modelleren en ontwikkelen voor u alle 
aspecten van digitalisering en Building Information Modeling. 
Voor uw individuele toegevoegde waarde, maar ook voor 
transparante en efficiënte processen. 
Deze diensten omvatten:

 Æ Advies over strategie-ontwikkeling 
in digitalisering

 Æ Implementatie van BIM-methodes 
bij de planning en de uitvoering

 Æ Maken van componentenbibliothe-
ken, sjablonen en definitie van de 
vereiste standaards

 Æ Opleiding van medewerkers

 Æ Maken van maquettes ter 
 documentatie („as-built modellen“) 

 Æ Procesverbetering door 
 Human-Computer-Interaction 
(software ontwikkeling)

 Æ enzovoorts
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Planning

Succes kan worden 
 gepland
Zodat u alle processen veilig onder controle heeft.

Met moderne CAD-ondersteuning maken we bekistingsplan-
nen met gedetailleerde stuklijsten of werken we samen met u 
aan uw BIM-project met geoptimaliseerde interfaces.

 Æ Voorstellen voor oplossingen en processen reeds in de 
indieningsfase

 Æ Gedetailleerde voorstellen voor oplossingen en 
 processen, inclusief passende speciale voorstellen met 
kostenraming als offerte voor onze klanten

 Æ Verwerking van de bekistingsopdracht met  stortplanning, 
systeem- en hoeveelheidsbepaling en gedetailleerde 
planning

 Æ Zichtbetonadvies

 Æ Advies en ondersteuning, ook ter plaatse, bij zaken als 
Mogelijke betondrukopname en stort processen

 Æ Voorbereiding van de montageplannen, planning van de 
montageprocessen en monitoring op het bouwterrein

 Æ Planning van bekisting en productie in 2D of 3D

 Æ Implementatie van BIM-methodes bij de planning en de 
uitvoering

 Æ Maken van controleerbare statische berekeningen

Bouwlogistiek

Tijdplanning
Speciale 

 constructie

Efficiëntie/ 
werkinput

Ingenieurs-
diensten

ArbeidsveiligheidBekistings- 
planning

Bouwplaats -
logistiek

Statica

Mogelij-
ke beton-

drukopname

Bekisting
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MEVA huur
Blijf flexibel zonder kapitaalverbintenis en  investeringsrisico. Als u de bekisting die u nodig heeft huurt, krijgt 
u een  constant hoge productkwaliteit volgens de GSV-norm en vermijdt u het risico van fluctuaties in het 
gebruik.  Daarnaast kunt u de nieuwste producten en oplossingen op de  bouwplaats testen. Onze logistiek 
zorgt tevens voor soepele processen: MEVA-bekistingen hebben over het algemeen korte routes dankzij de 
wereldwijde bekistingscentra en ze kunnen snel worden geleverd of op de bouwplaats worden afgehaald. 

Huren

Veilig plannen, flexibel investeren 
Met MEVA heeft u de keuze en dus alle mogelijkheden voor een  transparante 
 berekening en een economische realisatie van uw bouwproject zonder 
 investeringsrisico. Gebruik verschillende vaste servicetarieven, aangepast aan 
uw  behoeften.
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Het complete pakket Huurplus
Met HuurPlus krijgt u vanaf het begin zekerheid in uw 
calculaties. Naast huur en logistiek zijn alle dien-
sten zoals reiniging en reparatie al inbegrepen, met 
 uitzondering van ontbrekende onderdelen en schroot. 
MEVA berekent een vast percentage van de  geleverde 
materiaalwaarde per maand. De HuurPlus-service 
wordt voor elk bouwproject apart overeengekomen. 

Voordelen Huurplus

 Æ Volledige eindreiniging na retourzending en 
dus geen discussies over afwijkingen van de 
 leveringsnorm en latere kosten

 Æ Functietest

 Æ Alle herstellingen van alle geleverde 
  bekistings- en dragende onderdelen van 
 ondersteuningsplatformen

 Æ Alle controles betreffende veiligheid en functie

 Æ Alle noodzakelijke las- en richtwerkzaamheden

 Æ Vervanging van beschadigde horizontale en 
kopse dragers bij paneelbekistingen

 Æ Dichten van boorgaten in de coating

 Æ Vervanging van plaatdelen (voor 
 wandbekistingssystemen)

 Æ Beschadigde houten dragers worden op de 
 eerstvolgende kleinere standaardmaat ingekort
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 Æ MEVA-diensten voor projecten met 
 zichtbetoneisen:
 - haalbaarheidsstudies,  projectadvies, 

 coördinatie met opdrachtgevers, 
 architecten en projectleiding in het 
 zichtbetoncompetentieteam

 - Bekistingsplanning met weergave van 
ankerpunten, voegen en panelen voor 
 zichtbetonvereisten (SB3/SB4)

 - Begeleiding en ondersteuning op het 
 bouwterrein

 - Herstel van huurbekisting, speciale 
 oppervlaktebehandeling voor de vol kunststof 
bekistingsplaat alkus voor eisen m.b.t. het 
zichtbeton

 - Verhuur van een alkus-reparatieset en 
 rotatiereiniger ter voorbereiding van de 
 bekistingsplaat op de bouwplaats

 Æ MEVA zichtbetonsystemen en  speciale 
 constructies:
 - Alle MEVA-wandbekistingen, in het  bijzonder 

de Mammut 350 en Mammut XT met hun 
architectonisch aantrekkelijke anker- en 
 voegbeeld

 - MevaDec-vloerbekisting netjes gestructureerd 
voegbeeld aan de onderkant

 - De ronde kolombekisting en kolombekisting 
Circo en CaroFalt

 - De ronde bekisting Radius met stalen 
 bekistingsplaat

 - Speciale constructies met  gedubbelde 
 bekistingsplaat, met gelaste of met 
 voorgebogen alkus-platen

 - Speciale constructies van staal, b.v. voor 
 stempelkoppen in zichtbeton

 - Maatwerk van houten bekistingen voor een 
speciaal betonmotief, b.v. plankenpatroon

 - Speciaal vervaardigde vormen met 
 standaardpanelen

Kennisteam

Arbeidsveiligheid
Bekisting  

Bekistingsplaat

RendabiliteitSpeciale constructie

Efficiëntie/ 
werkinput

Bouwschema

Planning  
toepassing

Zichtbeton
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Samen met u definiëren we het gebruik 
van de juiste bekistingsoplossing op 
een  resultaatgerichte manier, b.v. met 
 voorgevormde alkus-plaat bij speciale delen 
of op efficiënte wijze met standaardpanelen.

Paneelbekisting met of zonder voorzet-
plaat maakt een grote verscheidenheid aan 
zichtbetonvereisten en een ordelijk voeg- en 
ankerbeeld mogelijk.

De vol kunststof bekistingsplaat alkus die 
standaard in alle MEVA-bekistingen wordt 
gebruikt, zorgt ook na vele  bekistingsinzetten 
voor een constant hoge kwaliteit van het 
 betonoppervlak. De plaat neemt geen 
vocht op, is niet absorberend en bereikt een 
constant laag poreus beton met een glad, 
niet-schurend oppervlak met een minimaal 
gebruik van scheidingsmiddelen. 

Zichtbeton

Wij maken 
het mogelijk
Zichtbeton? Wacht niet en vraag het ons. Met onze ervaring 
 ondersteunen wij u en staan wij u terzijde bij de uitvoering en 
voor alle  vragen over de technische haalbaarheid. 
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Bouwterreinservice

Met het oog op het geheel
Met onze aanwezigheid op het bouwterrein leveren wij een 
beslissende bijdrage aan het succes van uw project. 

Onze ervaren bekistingsspecialisten staan 
klaar om u te adviseren en te ondersteunen.

 Æ Bouwplaatsbegeleiding en coördinatie

 Æ Inleiding tot de systeem- en 
 proces- techniek

 Æ Voormontage van speciale bekisting

 Æ Veiligheidsinstructies voor uw 
bouw-plaatsteams door onze bekisters

 Æ Monitoring en veiligheidscontrole bij het 
opstellen en verwijderen van bekistingen

 Æ Proefopstellingen en proefstortingen, 
b.v. als er speciale eisen worden gesteld

 Æ Begeleiding bij opstelling, montage en 
storten met speciale bekisting

 Æ Ondersteuning en hulpverlening bij 
 veranderingen aan de bouwlogistiek

 Æ Advies bij de huurlogistiek

 Æ Uitgebreid advies over betontech nologie 
en bekistingstechniek
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Technische support en procesverbetering

Uw project plus ons 
 vakmanschap: uw succes
De kennis die in de loop der jaren is gegroeid en de  ervaring 
die is opgedaan bij vele succesvol geïmplementeerde 
 projecten maken MEVA tot een specialist voor  technisch 
complexe oplossingen. Ook voor moeilijke en grote 
 bouwprojecten.

Complexe constructies zoals sluizen, tunnels, 
kademuren en dammen vereisen uiterste 
zorgvuldigheid bij het storten. Vloeiend 
of zelfverdichtend beton moet worden 
 beheerst.

Samen met u houden wij de hoge 
 betondrukken in het oog en wij  brengen 
de juiste meettechniek mee naar de 
 bouwplaats. Immers, hoe nauwkeuriger het 
 verstarringseinde kan worden gedefinieerd, 
des te sneller kan er ontkist worden. Aan 
de andere kant bespaart de exacte kennis 
van het verstarringseinde tijd en kosten: 
veiligheidstoeslagen of vertragingen in het 
bouwproces worden geëlimineerd zodat de 
gehele voortgang van de bouw kan worden 
gepland.

 Æ Betondrukmetingen

 Æ Verhuur van betondrukweegcellen voor 
de stortfase

 Æ Metingen voor het bepalen van het 
beton-verstarringseinde met verhuur van 
SolidCheck-meetapparatuur

 Æ Ondersteuning bij het produceren van 
zichtbeton

 Æ Uitgebreid advies over betontech nologie 
en bekistingstechniek
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Digitale werkhulpmiddelen

Het is gewoon sneller op 
deze manier
MEVA biedt smarte werkinstrumenten voor veilige 
 processen en snelle antwoorden op alle vragen die tijdens 
het storten rijzen. 

De MEVA me app – innovatief, intelligent 
Met de MEVA me app heeft u voortaan een 
veilige, rechtstreekse verbinding met MEVA 
– alle digitale kanalen komen hier samen 
op één plaats. Of u zich wilt informeren 
over producten of onze smarte tools wilt 
gebruiken: het intelligente startmenu past 
zich automatisch aan de content aan die 
u het meest gebruikt. De feiten en trends 
uit de  actuele „BekistingsKrant“ kunt heel 
 gemakkelijk lezen als digitale E-paper. De 
focus in de app is met name gericht op 
de presentatie en ervaring met de MEVA- 
bekistingssystemen. 

De app is verkrijgbaar in de app stores voor 
Android en iOS.

Planningssoftware EuroSchal®

Bereken snel en eenvoudig de bekistingseisen 
voor uw bouwproject. Gebruik EuroSchal® 
voor uw toekomstige bekistingsinzet-
ten en maak moeiteloos  materiaallijsten, 
 bekistingsplannen of stortplannen. 
 Rationaliseer, bespaar werktijd, bespaar 
 kosten. Dit alles kunt u met EuroSchal® op 
uw bouwplaatsen bereiken.
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Augmented Reality

De oorsprong van het woord „augmented“ is 
„ augment“ en dat betekent dat er iets wordt 
 toegevoegd of verbeterd. In het geval van Augmented 
Reality (ook wel AR genoemd), worden afbeeldingen, 
geluiden en touchfeedback in onze natuurlijke wereld 
ingevoegd om een verbeterde gebruikerservaring te 
creëren.

Augmented Reality maakt gebruik van uw bestaande 
natuurlijke omgeving en overlapt deze eenvoudigweg 
met virtuele informatie. Omdat zowel virtuele als echte 
werelden harmonieus naast elkaar bestaan, ervaren 
gebruikers van Augmented Reality een nieuwe en 
verbeterde natuurlijke wereld waarin virtuele  informatie 
wordt gebruikt als een hulpmiddel om dagelijkse 
 activiteiten te ondersteunen. 

Ervaar de MEVA-wereld in een nieuwe dimensie.
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Herstel van bekistingen van klanten

Wij zorgen voor uw 
 waarden
Uw bekisting – ongeacht de fabrikant – moet 
zich steeds opnieuw bewijzen onder zware 
 omstandigheden op de bouwplaats. Wij helpen 
u daarmee.

Als fabrikant zorgt MEVA er ook voor dat de 
waarde van de gedane investering behouden 
blijft. De aldus verkregen langere  levensduur 
van uw bekisting maakt deze vanuit 
 economisch oogpunt bijzonder interessant. 

Desgevraagd herstellen wij ook bekistingen 
van andere fabrikanten, indien ze daarvoor 
geschikt zijn.
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Reiniging 
Alle reinigingswerkzaamheden

Plaatswissels
Een oude plaat wordt vervangen door een 
nieuwe

Extra service in geval van beschadiging 
Alle mechanische reparaties aan het 
 paneelframe

Algehele revisie
Volledig herstel van frame en plaat
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MEVA Academy

Kennis delen – 
ervaring uitwisselen
Bekistingstechniek in theorie en praktijk. De MEVA Academy 
maakt je klaar voor de toekomst.

De wereld van vandaag wordt gekenmerkt 
door steeds snellere veranderingen die vooral 
op technisch gebied goed  merkbaar zijn. 
Als wereldwijde initiatiefnemer en pionier 
op het gebied van veilige en  efficiënte 
 bekistingsoplossingen zijn kennis en 
 technische knowhow bijzonder belangrijk 
voor MEVA.  

De MEVA Academy werd opgericht 
 volgens de MEVA-waarden en biedt alle 
klanten, dealers en medewerkers inzicht 
in de geavanceerde bekistings-techniek 
van MEVA. De onderwerpen variëren van 

 veiligheidsgerelateerde eisen en toepassingen 
van onze bekistingssystemen tot interessante 
opleidings- en bijscholingsmogelijkheden. 

De MEVA Academy geeft echter niet alleen 
theoretische kennis door. Hier vind je ook 
 bekistingstechniek om aan te raken. Naast 
een fabrieksrondleiding in Haiterbach 
worden MEVA-systemen gepresenteerd en 
 gezamenlijk opgebouwd onder het motto 
"Al doende leert men". De inhoud is dus 
 gekoppeld aan de praktijk en daardoor 
tastbaar en begrijpelijker voor maximaal 
leersucces. 
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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)


