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Pioner og trendsætter

Mere med MEVA
Forskalling. Enkelt. Gennemtænkt.

Meget af det der i dag er standard i forskallingsbranchen, er blevet udviklet af 
MEVA i Haiterbach, Sydtyskland. Vi arbejder som trendsætter hele tiden dyna-
misk på at gøre forskalling endnu mere sikker, effektiv og nemmere for bruge-
ren. For os er en fremragende produkt- og teknologikvalitet en selvfølge.

Firmaet er uafhængigt og ledes af ejerfamilien og overholder standarderne 
for mellemstore virksomheder. Derfor kan vores kunder med rette ikke bare 
forvente teknologisk overlegne produkter, men også en omfattende, person-
lig indsats i projekterne.

Kompleks speciel forskalling eller rentabel standard: Vores erfaring og man-
gesidige produkter gør os til en effektiv servicepartner, selv når der stilles høje 
krav.
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AluFix – letvægts håndform

Effektivt byggeri
Kompromisløs forskallingsydelse

AluFix er det foretrukne produkt til kranfri løsninger, der skal levere resultater i 
 topklasse. Det brede udvalg af panelstørrelser er ideelt til at imødekomme de 
 forskellige krav og anvendelser, som man støder på over hele verden.

AluFix er en overbevisende løsning til
 - boligbyggeri
 - kommercielle projekter
 - anlægsprojekter
 - kommunale og infrastrukturelle projekter
 - havearkitektur og landskabsarkitekturprojekter
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Ankerfri
Med 25 til 55 cm brede AluFix paneler kan 
fundamenter og små vægge hurtigt og nemt 
støbes uden konventionelle ankerdele. Dette 
opnås ved hjælp af fundamentsbånd, der er 
forbundet med panelerne ved hjælp af fod-
beslag. Forskallingen forankres i toppen ved 
hjælp af overspænding med multiklo 23.

Indrykket ankerhuller
90 og 75 cm brede paneler er forsynet med 
ekstra indrykket ankerhuller, der er placeret 
ca. 20 cm inde fra kanten af formen, og som 
gør det muligt at bruge ankerstave i bunden 
af formen på traditionel vis uden brug af 
renselag.

Overspænding
Til overspænding benyttes multiklo 23 med 
spændemøller og afstandsrør D22 til at 
fastholde den ønskede afstand.

Simpelthen smart

 Æ Fleksibilitet
 - Panelhøjder 350, 300, 270, 250, 150 og 135 cm og kun 

6 panelbredder til problemfrie hjørneløsninger med enhver 
vægtykkelse

 Æ Kapacitet
 - Tilladt friskbetontryk (DIN 18218) over hele overfladen på 

50 kN/m² (planhedstolerancer i henhold til DIN 18202, tab. 3, 
linje 6)

 Æ Alsidighed
 - Ideelt egnet til mange forskellige funktioner
 - Til renoveringsprojekter

 Æ Kranuafhængig

 Æ Lukket hule aluminiumprofil
 - Ergonomisk grebsprofil
 - Robust rammekonstruktion
 - Højkvalitets pulverlakeret finish
 - Stød- og ridsefast overflade
 - Let at rengøre 

 Æ Smart multifunktionel profil
 - Med ind svejsede Dywidag-møtrikker
 - Alt tilbehør, f.eks. konsoller, push-pull-støtter og  justerings- 

skinner, fastgjort med MEVA-flangeskrue

 Æ Intelligent MEVA-produktdesign
 - MEVA klemmelås til montering med blot få hammerslag
 - Højkvalitets alkus all-plastic-facing støbeplade af høj kvalitet 

med langvarig, 7-årig garanti

 Æ Kompatibilitet med EcoAs
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Med indvendige og udvendige hjørner samt med trinløst 
justerbare hængselhjørner forskalles alle hjørner på en nem 
måde i vinkler fra  0° til 180°.

Nøjagtig forskalling af tværbjælkesnit i intervaller på 5 cm op 
til højest 75 x 75 cm sidelængde - med få dele ved højeste 
krav til synlig beton.

EcoAs – robust letvægtsforskalling

Den effektive vej til de bedste 
resultater
Alsidigt modulsystem

Uregelmæssige grundplaner og geometrier klarer EcoAs på en fleksibel og rentabel måde. 
Den effektive letvægtsforskalling tillader anvendelser uden kran og sparer således tid og 
lønomkostninger ved brug. 

Takket være den kompakte og ergonomiske byggemåde er alle elementer manuelt bevægeli-
ge. EcoAs er dermed fuldt kompatibel med letvægtsforskallingen AluFix til manuel håndtering. 
EcoAs-søjleelementer forbindes hurtigt ved hjælp af en smart kombination af spændskrue og 
flangemøtrik for en solid sammenføjning. Takket være den glatte, ikke-absorberende plade fra 
alkus kan de højeste krav til synlig beton realiseres – selv med støtter.
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Simpel – Smart

 Æ Fleksibilitet
 - Elementhøjder på 80 til 350 cm, elementbredder på 25 til 

100 cm til problemfrie hjørneløsninger ved enhver vægtykkelse

 Æ Søjleelementer
 - Nøjagtig forskalling af tværsnit i intervaller på 5 cm op til 

højest 75 x 75 cm sidelængde med glat, ikke-absorberende 
kunststofplade fra alkus, som opfylder de højeste krav til synlig 
beton.

 Æ Kapacitet
 - Tilladt støbetryk for ny beton (DIN 18218) på 50 kN/m² over 

hele overfladen (planhedstolerancer i henhold til DIN 18202, 
Tab. 3, linje 6)

 Æ Kranuafhængigt

 Æ Lukket hul rammeprofil af stål
 - Statisk robust
 - Vridningsstiv
 - Varmgalvaniserede for nem rengøring og reduceret 

 betonvedhæftning 

 Æ Smart multifunktionsprofil
 - Med påsvejsede Dywidag-møtrikker
 - Montering af alle tilbehørsdele, som f.eks. konsoller, element-

støtter og -skinner, med MEVA-fremløbsskrue 

 Æ Forankring ved skrå eller højdeforskudt forskalling
 - Ankersted med konisk ankerhulsbøsning af stål, som er svejset 

på begge sider

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - MEVA-samlingslås til friktionsfri forbindelse med få hammer-

slag
 - Kunststofplade i høj kvalitet med 7 års langtidsgaranti fra alkus 

 Æ Kompatibel med AluFix
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Zeichnung Nr. 1002_0167       

Stand:  27.06.2018/bhe

AluStar

AluStar er stærk men let
Nummer 1 i vægt-ydelsesforholdet

AluStar er en universel, letvægts forskalling af aluminium. Den enkle og lette 
AluStar er ikke kun overbevisende, men også formidabel hvis det er umuligt 
at komme til med kran. 

Vær fleksibel! AluStar er 100 %  kompatibel med den universelle  StarTec 
 forskalling af stål og  supplerer denne perfekt under  brugen.

AluStar muliggør en variabel forskalling takket være de utallige kombinations-
muligheder. Elementerne kan forbindes efter ønske stående eller liggende, så 
der kan udføres trin i højder på 30 cm.

Letvægteren i sin klasse opnår en 
helfladet optagelse af det friske 
betons tryk på 60 kN/m² med bare to 
ankerpunkter ved 270 cm højde samt 
en elementvægt på maks. 65 kg.
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Simpel – Smart
Den lette AluStar i overblik

 Æ Letvægt 
 - Maksimalt 65 kg for det største element (270 x 90 cm)

 Æ Ydelse
 - Optagelse af det friske betons tryk (iht. DIN 18218) 

på hele fladen 60 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, linje 6) 

 Æ Universel brug
 - Perfekt til konstruktion af virksomheder og boliger
 - Tilbygning i eksisterende byggeri

 Æ Lukket profil af aluminium
 - Med ergonomisk grebsprofil
 - Robust
 - Sintret belægning af høj kvalitet
 - Slag- og ridsefast overflade
 - Nem at gøre ren 

 Æ Den gennemtænkte funktionsdrager
 - Med indsvejsede Dywidag-møtrikker
 - Placering af alt tilbehør, som f.eks. konsoller, elementstøtter 

samt -skinner, med MEVA-flangebolten

 Æ Forankring ved hældet eller højdeforskudt forskalling
 - Ankerstav med tosidigt påsvejset, konisk ankerbøsning af 

aluminium 

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - MEVA-elementlås fastlåser ved bare få slag med hammeren
 - Støbte hjørner med indbygget udsparing ved elementbredder 

på 55 cm og højere til en nem placering og justering
 - Massiv alkus kunststofplade af høj kvalitet med 7 års garanti

 Æ Fuld kompatibilitet med StarTec
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StarTec-Securit
Et systemkonformt sikkerhedsudstyr på 
byggepladsen opbygges lige så hurtigt som 
normale konsoller med løse planker og kan 
altid betale sig. Foldeplatformen monteres 
lynhurtigt med StarTec-elementet og leveres 
klappet sammen til byggepladsen. Star-
Tec-Securit er nem at transportere takket 
være den sammenfoldede høje på under 
30 cm og kan bruges med det samme. Den 
sammenklappelige platform forbliver på 
elementet. Foldeplatformen omfatter et ryg - 
side og frontgelænder samt opgangslem med 
indbygget stige og  støttekonsoller.

SecuritBasic
Sikkerhedssystemet med støbeplatform kan 
nemt placeres med bare en del – flange-
bolten. En gennemgående sikkerhed under 
montering og støbning opnås med en bære-
evne på op til 200 kg/m².

StarTec

StarTec løser  rigtigt 
 mange  udfordringer
Den Universelle forskalling

Universel stål-forskalling, der optager et støbetryk op til 60 kN/m². Når det 
drejer sig om effektivitet har StarTec i mange år bevist sine  kvaliteter over hele 
verden. 

StarTec er 100 % kompatibel med den lette, kompakte AluStar, som supplerer 
systemet perfekt.
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Simpel – Smart
Den universelle forskalling StarTec

 Æ Størrelse
 - Op til 8,91 m² forskallingsflade pr. element (330 x 270 cm)

 Æ Ydelse
 - Optagelse af det friske betons tryk (iht. DIN 18218) på hele 

fladen 60 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, linje 6) 

 Æ Universel brug til byggeri i handel og bolig

 Æ Lukket stålprofil af stål
 - Statisk robust
 - Vridningsstabil
 - Galvaniseret mindsker rengøring, og reducerer fastklæbning af 

beton

 Æ Den gennemtænkte funktionsdrager
 - Med indsvejsede Dywidag-møtrikker
 - Placering af alt tilbehør, som f.eks. konsoller, elementstøtter 

samt -skinner, med MEVA-flangebolt

 Æ Forankring ved hældet eller højdeforskudt forskalling
 - Ankerstav med tosidigt påsvejset, konisk ankerbøsning af stål

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - MEVA-elementlås fastlåser ved bare få slag med hammeren
 - Udsparinger ved elementbredder på 135 cm og større til en 

nem placering og justering med jernstang
 - Massiv alkus kunststofplade af høj kvalitet med 7 års garanti

 Æ Fuld kompatibilitet med den lette AluStar
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StarTec XT med den integrerede kombinati-
onsanker, forener tre forankringsmetoder i et 
 system. Det er muligt at skifte mellem disse med 
et vrid – uden at installere yderligere løsdele. 
Du  forbliver således fleksibel og drager fordel af 
markant kortere forskallingstider grundet den 
ensidige forankring. En anden fordel: StarTec XT 
er fuldt  kompatibel med StarTec og den lette, 
 kranuafhængig AluStar.

Ensidig eller tosidig ankersystem

Fleksibilitet og omkostningseffek-
tivitet i den næste  generation

StarTec XT- multifunktion forskal-
ling med dets tilladte frisk-beton 
tryk på 60 kN / m² er den ideelle 
løsning til boliger og kommerciel 
byggeri.
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Det  indbyggede, 
kombinerede 
 ankerpunkt
Vælg mellem 3 forankringer 
med bare et greb

Simpelt – Smart

 Æ Størrelse
 - Op til 8,91 m² forskallingsflade per element (330 x 270 cm)
 - For etagehøjder op til 330m cm uden vertikal forlængelse

 Æ Kapacitet
 - Maksimalt støbetryk for frisk beton (i henhold til DIN 18218) på 

60 kN/m² over den fulde overflade (DIN 18202, tabel 3, linje 6) 

 Æ Universel anvendelse inden for erhvervs- og boligbyggeri

 Æ Lukket stål profil
 - Robust struktur
 - Vridningsstabil
 - Varmgalvaniserede for nem rengøring og reduceret betonvedhæftning

 Æ Smart multifunktionsprofil
 - Med indsvejsede Dywidag-møtrikker
 - Montering af alle tilbehørsdele, som f.eks. konsoller, elementstøtter 

og -skinner, med MEVA-flangebolt.

 Æ Kombineret ankerpunkt i forskallingsramme med 3 forankring-
smetoder
 - Med drejesystem
 - Intet tidsspilde med montering af ekstra komponenter eller tilbehør
 - Ingen løse dele
 - Nem håndtering

 Æ Identiske elementer for begge sider af forskallingsopstilling

 Æ Intelligent MEVA-produktdesign
 - MEVA-elementlås til friktionsfri forbindelse med få hammerslag
 - Udsparinger ved elementbredder på 135 cm og større for nem placer-

ing og justering med jernstang
 - Massiv alkus kunststofplade af høj kvalitet med 7 års garanti
 - Samme flangebolt for all tilbehør

 Æ Kompatibel med StarTec og AluStar
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Mammut 350

Tænk stort med Mam-
mut 
Støbetryk for frisk beton på op til 100 kN/m2

Med den store modulopbyggede rammeforskal-
ling Mammut har MEVA virkelig gjort et pionerar-
bejde og har banet vejen for ny effektivitet inden 
for forskallingsindustrien.

Mammut-produktserien giver maksimal renta-
bilitet og  fleksibilitet i alle former for bygge- og 
 anlægprojekter og sætter igen nye standarder 
indenfor branchen.  Mammut 350  udmærker sig 
ved et støbetryk for frisk beton på op til 100 kN/
m2.

Mammut 350 er nem at stille op og tillader en ubegrænset støbetakt i op til 
4 m højde. På grund af de store dimensioner på op til 8,75 m2 pr. element er 
du sikret, at byggearbejdet skrider hurtigere fremad. Således kan der udføres 
etagehøjder op til 350 cm, uden forlængelse med kun et element.
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Simpel – Smart
Højkapacitetsforskalling Mammut 350

 Æ Størrelse
 - Op til 8,75 m2 forskallingsflade pr. element (350 x 250 cm)
 - Op til 350 cm byggehøjde uden forlængelse

 Æ Ydelse
 - Tilladt støbetryk for frisk beton (ifølge DIN 18218) over hele 

overfladen 100 kN/m2 (DIN 18202, tabel 3, linje 7) 

 Æ Universel anvendelse inden for alle typer bygge-og 
 anlægsprojekter

 Æ Lukket hul rammeprofil af stål
 - Statisk robust
 - Vridningsfri
 - Varmegalvaniseret for nem rengøring og reduceret 

 vedhæftning af beton

 Æ Den smarte multifunktionsprofil
 - Med ind svejste Dywidag-møtrikker
 - Montering af alle tilbehørsdele, som f.eks. konsoller, 

 elementstøtter og stræk, med MEVA-flangeskrue

 Æ Forankring ved skrå eller højdeforskudt forskalling
 - Ankerhul med konisk ankerhulsbøsning af stål, som er 

 svejset fra begge sider 

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - MEVA-klemmelås til friktionsfri forbindelse med få hammerslag
 - Brækhjørner ved elementbredder på 125 cm og derover til 

nem tilpasning og justering med brækstang
 - alkus støbeplade i høj kvalitet med 7 års garanti

 Æ Kompatibel med Mammut XT med tre forankringsmetoder 
i ét system
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Mammut XT

  Jeg overbevises af håndgribelige 
 argumenter:  30 % kortere forskallings-
tider og betydeligt færre dele; dermed 
klarer jeg arbejdet hurtigt og effektivt. 

Variabel forankring – hurtigt og nemt

Så fleksibel og nem har 
storfladede forskallinger 
aldrig været

Mammut er den effektive og rentable løsning 
til et modulopbygget byggeri i stort  format. 
MEVA sætter nye standarter med det nye 
 Mammut XT-system og fortsætter dermed 
 succeshistorien for 100 kN/m²-forskallings- 
forme.  Mammut XT er overbevisende på 
 byggepladserne, takke være maksimal 
 rentabilitet. Mammut XT forskalling til byggeri 
og  anlægskonstruktioner. 
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Simpel – Smart

 Æ Størrelse
 - Op til 8,75 m² forskallingsflade pr. element (350 x 250 cm)
 - Op til etagehøjder af 350 cm, i ét panel

 Æ Ydelse
 - Optagelse af det friske betons tryk (iht. DIN 18218) på hele 

fladen 100 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, linje 7) 

 Æ Universel forskalling til Byggeri og anlægskonstruktioner

 Æ Lukket stål profil
 - Statisk robust
 - Vridningsstabil
 - Galvaniseret mindsker rengøring, og reducerer fastklæbning af 

beton

 Æ Den gennemtænkte funktionsdrager
 - Med indsvejsede Dywidag-møtrikker
 - Placering af alt tilbehør, som f.eks. konsoller, elementstøtter 

samt -skinner, med MEVA-flangebolt

 Æ De kombinerede ankerpunkter, 
der er indbygget i forskallingsrammen 
 - Monteringstider til ekstra  

dele og tilbehør bortfalder helt
 - Der er ingen løse dele
 - Nem at håndtere

 Æ Lukke- og starterformene er ens

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - MEVA-elementlås fastlåser ved bare få slag med hammeren
 - Udsparinger ved elementbredder på 125 cm og større til en 

nem placering og justering med jernstang
 - Massiv alkus kunststofplade af høj kvalitet med 7 års garanti

 Æ Kompatibel med Mammut 350

Det  indbyggede, 
kombinerede 
 ankerpunkt
Vælg mellem 3 forankringer 
med bare et greb

Ankerstavholderen 
der kan fastgøres
Kan fastgøres overalt 
i systemet

Elementlåsholder
Fast indbygget i    rammerne – 
letter logistikken på bygge-
pladsen
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Radius

Den trinløst justerbare 
cirkulære forskalling
Til radier fra 250 cm

Det fleksible system til alle runde vægge består af færdige forskallings-
elementer, som straks kan anvendes til radier fra 250 cm. På  byggepladsen 
kan elementer med det indbyggede spindelsystem formes til den 
 ønskede radius. Som en særlig service tilbyder vi efter ønske også, at en 
 MEVA-medarbejder indstiller radierne nøjagtigt, eller vi giver dig præfabri-
kerede skabeloner til radier fra fabrikken. Radius er kompatibel med MEVA-
vægforskallings systemerne AluStar, StarTec, Mammut 350, Mammut XT.
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Simpel – Smart

 Æ Ydeevne
 - 60 kN/m2 støbetryk for ny beton
 - Til høje byggeelementer, høje støbningshastig-

heder og højt arbejdstempo

 Æ Kompatibilitet
 - AluStar
 - StarTec
 - Mammut 350
 - Mammut XT

 Æ Elementforbindelse med MEVA-forskallings-
låsen
 - Problemfri og hurtig kobling til lige vægge
 - Samme arbejdsprocedure, forenklet logistik
 - Hurtig, besparende montering

 Æ Nem påbygning med tilpasningsskinnen RS 
og M-forskallingslåsen

 Æ Gennemtænkt MEVA-Produktdesign
 - Millimeternøjagtig indstilling til cirkulære 

 radier ved hjælp af fast integrerede spindler
 - Belagt forskallingsoverflade af stål
 - Anvendelse af MEVA-tilbehørsdele sikrer 

arbejdsprocesser på en sikker og effektiv måde
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Circo

To semi cirkulære 
 forskallingssystemer
Robust, formstabil rundsøjleforskalling af stål

Circo er det rigtige valg til runde søjler og opfylder alle krav til synlig beton. 
Stålforskallingen består af to identiske halvskaller i søjleelementet. Grundet 
priming af høj kvalitet samt hulrumsforsegling er den beskyttet mod rust og 
let at rengøre. Det maksimale støbetryk for frisk beton er 120 kN/m2.  
I kombination med elementer i vægforskallingssystemerne AluStar, StarTec, 
Mammut 350 og Mammut XT kan Circo-elementet derudover anvendes til 
forskalling af en rund afslutning på en væg.
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Simpel – Smart

 Æ Optimal intervalstørrelse
 - Elementer 3 m og påbygningsdele 1 m og 

0,5 m høje for alle gængse højder i 50-cm- 
intervaller

 - Diameter i 5-cm-interval fra 25 til 80 cm
 - Perfekt pasform gennem forskydningsfri 

påbygning

 Æ Sikkerhed
 - betonplatform med luge 
 - Stige

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - Hurtig montering og forbindelse af de halve 

skaller med MEVA-elementlåsen
 - Rund afslutning af en væg
 - Enkel montering af yderligere MEVA-tilbehør
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CaroFalt

Den foldbare og mobile 
støtteforskalling
Hurtigt og sikkert for et perfekt resultat

Med CaroFalt kan der støbes støtter af høj kvalitet på en hurtig og effektiv 
måde. Ligesom vindmøllevinger bliver de fire identiske elementer forbundet 
med hinanden via hængsler og kan dermed hurtigt tages i brug. Ved hjælp af 
klemhjul kan hele enheden flyttes til det næste sted eller alternativt transpor-
teres med kun et kranløft til det næste etageniveau.
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Simpel – Smart

 Æ Optimalt udvalg af elementer
 - Hurtig og høje betonkonstruktioner ved tværsnit på 20 til 

60 cm
 - Tværsnit kvadratisk eller rektangulært, som kan tilpasses i et 

interval på 5 cm

 Æ Integreret sikkerhed
 - Betonplatform 
 - Integreret stige med sikkerhedsbur
 - Underetage garanterer en sikker og hurtig arbejdsgang

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - Kunststofplade fra alkus 
 - Standard og nedre forlængelse, samles med AS-elementlås
 - Lukket rammeprofil af stål: statisk robust, varmegalvaniseret 

med MEVA-efterbehandling, hvilket sikrer lang levetid og gør 
profilen nem at rengøre

 - Komfortable spændeskruer til hurtig åbning og lukning af 
forskallingen også fra stigen

 - Hurtig elementforbindelse
 - Opfylder de højeste krav til synlig beton
 - Anvendelse af MEVA-standardtilbehør

 Æ Maks. Støbetryk for ny beton 100 kN/m²
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MEVA-støttebukke og -konsoller

Det smarte system til 
 enkeltsidet arbejde
Ideelt ved enkeltsidet støbning mod jord og 
 udgravning

Støttebukkene og -konsollerne anvendes primært, når der arbejdes mod en 
bestående struktur som f.eks. en væg eller klippe, og der derfor kun forskalles 
til en side. Støbetrykket for ny beton afledes via forskallingen til støttebukken 
og derfra til fundamentet. 

Absorbering af store belastninger ved 
 begrænset plads.

Støtte af enkeltsidede vægge op til 13,50 m.
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Simpel – Smart

 Æ Robust stålkonstruktion med pulverlakering

 Æ Kan kombineres med alle MEVA-vægforskal-
lingssystemer og den cirkulære forskalling 
Radius eller specialkonstruktioner

 Æ Kan anvendes vertikalt eller horisontalt

 Æ Forankringssystem med DYWIDAG-ankre til 
høj statisk sikkerhed

 Æ Kun 2,45 m dyb, passer til enhver lastbil og 
kan opbevares på byggepladsen for at spare 
plads 

 Æ Modulær, hurtig påbygning med STB- 
monteringer

 Æ Høj arbejdssikkerhed ved supplering af 
SecuritBasic

Støttebuk STB 450

STB 450 egner sig til støbning mod jord og udgravning. Kan 
 stables med 1,50 m høje forlængere og kan forskalles med 
de enkeltsidede vægge STB 450 op til en højde af 13,50 m. 
STB 450 er kun 2,45 m dyb, passer til enhver lastbil og kan 
opbevares på byggepladsen for at spare plads. Den kan let 
 implementeres ved hjælp af en 
kran eller kan nemt flyttes med 
hjul.

Støttebuk SK 80

Støttebuk SK 150

Støttebuk STB 300

Støttebuk STB 300 Plus 
+ forlænger 50 STB

Støttebuk STB 450

Støttebuk STB 450 
+ forlænger 150

Støttebuk STB 450 
+ forlængere 150 + platform SecuritBasic

Støttekonsoller SK 80 og SK 150 

Løsningen til ensidede støtter op til 150 cm med  mange 
 gennemtænkte produktdetaljer. Specielt til gulvplader 
 dækkantforskallinger, spindelbar for stigninger +/- 15 grader.

Støttebuk STB 300 og STB 300 Plus

STB 300 og 300 Plus er stabile og rentable  løsninger 
til  enkeltsidede anvendelser med standard- eller 
 specialforskalling. Med den kompakte udformning tilpasser 
de sig optimalt til de mest forskellige byggeprojekter.
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Triplex

Den modulopbyggede 
understøtning til høje 
belastninger
Højstabil støtte

Triplex er det skrå støttesystem til høje væg- og støtteforskallinger. Kan 
 bruges fleksibelt også til andre horisontale og vertikale støtter. Triplex 
består af moduler, som kan sættes sammen til den ønskede længde på 
 byggepladsen. Grundelementer i længderne 50/100/200/300 cm suppleres 
med fod- eller hovedstykker med spindel, som tillader en let finjustering med 
højre og  venstre gevind.

Triplex fås i to versioner: 

 - Triplex R til brug som elementstøtter. Her følger en  simpel 
fastgørelse ved hjælp af et koblingshængsel til væg- og 
 støtteforskallinger på op til 16 m. 

 - Triplex SB til statisk effektiv støtte af støttebukken STB op til 
13,50 m.
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Simpel – Smart

 Æ Til støtte og tilpasning af høje væg- og 
 støtteforskallinger

 Æ Stabil og robust for sikkerhed i meget store 
højder og til statisk effektiv støtte af støtte-
bukken STB

 Æ Kan kombineres på en fleksibel måde

 Æ Rentabel og hurtig

 Æ Udover den skrå støtte er der forskellige 
anvendelsesmuligheder både vertikalt og 
horisontalt

Triplex som understøtning for platforme, ved udragende dæk 
og svævende balkoner.
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MevaDec

Den effektive 
og  ergonomiske 
 dækforskalling 
Den nye generation 

Lettere og mere ergonomisk: Den nye generation af MevaDec 
overbeviser på grund af lettere vægt og nem rengøring af alle 
dele, samt optimerede håndteringsegenskaber – baseret på 
alle dokumenterede systemfordele ved MevaDec.

MevaDec er ikke bundet til nogen fast sektion, og således er 
det muligt at tilpasse til alle grundplaner og alle dæktykkelser 
på en fleksibel måde. Minimerede pasflader tillader en hurtig 
opbygning. Her sørger det angivne støtteinterval for sikker-
hed og optimerer materiale mængden.
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Simpel – Smart

 Æ Størrelse og vægt
 - Største panel 160/160 cm
 - Vægtoptimeret system til ergonomisk og der-

med effektivt arbejde 
 - Det Standard panel på 160/80 cm vejer kun 

16 kg/m² – næsten alle behov kan dækkes 
med kun én panelstørrelse

 Æ Sikkerhed grundet de støtteintervaller, som 
systemet foreskriver

 Æ Ét system - tre metoder til dækforskalling
 - Drophoved-drager-element
 - Hoved og tværdrager
 - Element

 Æ Lukket aluminiumssektion 
 - Ergonomisk grebsprofil
 - Hærdet pulverlakeret overflade af høj kvalitet 

for nem rengøring og reduceret betonved-
hæftning

 Æ Avanceret MEVA-produktdesign
 - Kunststofpladen AL 10 i høj kvalitet fra alkus 

med 7 års garanti
 - Lang levetid og nem at reparere

 Æ Kompatibel med den forrige generation

Færre løsninger på stedet sparer penge. 
 Problemfrie koblinger til konventionelt 
 forskallede områder.

De ergonomiske grebsprofiler letter monte-
ringen også nedefra.

Færre tilpasninger sparer tid. Også uregel-
mæssige dækkanter kan løses med minimale 
tilpasninger.

Robuste, lette paneler med ergonomisk greb 
for at forenkle håndteringen.
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iMevaFlex

Den konventionelle 
 dækforskalling
Rentabel og gennemprøvet

MevaFlex: konventionel dækforskalling med støbeplade, rideplanker og strøer på byggestillad-
ser eller understøtningstårne. Beklædning kan frit vælges: Forskallingsplade 3S, kunststofpla-
de fra alkus eller andre alternativer.

Fleksibelt og omkostningseffektivt
Placeringen af dragere og støtter er ikke fastlagt og kan derfor optimeres i planlægningsfasen 
i overensstemmelse med tykkelsen af dækkene. Det resulterer i fleksible anvendelsesmulighe-
der til varierende grundplaner samt dæktykkelser. 

Simpel – Smart

 Æ Høj effektivitet med få dele, består af kun 
tre komponenter:
 - Stillads med bæregaffel
 - Trædrager H20 eller rideplanker i aluminium
 - Støbeplade

 Æ Frit valg af støbeplade

 Æ Intervalfrihed for rideplanker og strøer

 Æ Støtte kan frit vælges fra MEVAs støtte- og 
understøtningsprogram

 Æ Tilpasning til skiftende og forskellige grund-
planer og dæktykkelser

 Æ Rentabel og gennemprøvet også ved få 
anvendelser
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MevaFlex egner sig ideelt som understøtning til 
 præfabrikerede dæk.

Fleksibel løsning selv for store overfladearealer.

Tilpasser sig fleksibelt til enhver konstruktions geometri.

33



VarioMax

Kun tre komponenttyper
Enkelt, omkostningseffektivt og bæredygtigt

VarioMax er et fleksibelt, let understøtningssystem, der er sammensat af blot få dele, 
og som anvendes til opførelse af filigrandæk. Det består kun af tre grundlæggende 
 komponenttyper: støtter, dobbeltbjælke og glidebjælke. VarioMax har brug for op til 
50 % færre støtter og komponenter end ved standardmetoder og reducerer  arbejdstiden 
tilsvarende. Systemet udmærker sig ved sin lave vægt, enkle håndtering og fleksible 
tilpasning til ethvert layout.

VarioMax er fuldt kompatibel med MEVA-støtter og tårnssystemer. Aluminiums Dobbelt/
glidebjælkerne med deres gitterfri teleskopfunktion er lette, holdbare og designet til 
tunge opgaver, hvilket gør dem mere attraktive end H20-bjælker. Deres pulverlakerede 
overflade reducerer vedhæftning af beton, hvilket igen muliggør hurtig og ressourceef-
fektiv rengøring.

Simpelt – Smart

 Æ Fleksibelt, letvægtsunderstøtningssystem til 
filigrandæk
 - Lav vægt
 - Høj bæreevne

 Æ Integreret forbindelsesbolt i bjælker
 - Støttepositioner forudbestemmes af understøt-

nings layout, hvilket letter monteringen
 - Unødvendige ekstra støtter kan elimineres 
 - Reduceret tids- og materialekrav reducerer om-

kostningerne og forenkler samtidig opbevaring 
og logistik
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De integrerede bolte bestemmer understøt-
ningens placering, simplificere opstillingen og 
modarbejder understøtningen i at vælte. 

Let tilpasselige, kraftige og lette teleskopiske 
hoved- og indskydningsbjælker.

Ukompliceret, ubesværet håndtering takket 
være den lave vægt.

Fuld kompatibilitet med MEVA-støtter og 
 MEP / MT 60-tårnsystemer.

 Æ Fuld kompatibilitet med MEVA-støtter og 
tårnsystemer

 Æ Teleskopiske dobbelte og indskydelige bjælker 
fremstillet af pulverlakeret aluminium
 - Lang levetid og mere attraktiv end H20-bjælker
 - Mindre vedhæftning af beton, let at rengøre

 Æ Kun tre komponenttyper og få dele
 - Stolpe, dobbeltbjælke og glidebjælke
 - Let tilpasning til alle typer layout
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Det systemuafhængige tilbehør
MEVA-FormSet

Bare arbejd og spar lønomkostningerne

Nedstyrtningsanordninger er altid kun så 
gode som deres grundlag – altså den solide 
forbindelse til fundamentet. Stikskoen Uni-
versal MFS giver i forbindelse med MEVA-ge-
lænderet samt beskyttelsesgitteret en stærk 
Står allround-sikring mod nedstyrtning. Dette 
sker ganske let med det gennemprøvede 
spiralformede anker DW 15/100 eller det 
hurtige anker DW 15, som er sikkert fastgjort 
med en fremløbskrue 12. 

EuMax er det stærke, omfattende stilladspro-
gram for en sikkerheds skyld. De galvanise-
rede støtter af høj kvalitet er fra certificeret 
produktion ifølge DIN ISO 9001 for høj 
fleksibilitet og typetestet sikkerhed. 

Den tilladte belastning udgør for klasse D ved 
alle udtrækslængder 20 kN og for klasse E 
30 kN.
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Prop til synlig beton
Proppen til synlig beton DW 15 
anvendes til endelig lukning af søm-
propper til synlig beton. Limes med 
betonklæbemiddel A + B

Sømprop
Sømproppen til synlig beton DW 
15 af rødt kunststof bruges til at 
fastgøre ankerbøsningen DW 15 til 
beklædningen. 

Det hurtige anker DW 15 egner sig til gulvplader eller dæk. Den optimale løs-
ning til etablering af en sikker forankring med fremløbsskrue 18 eller ankerstav 
DW 15 til skråstøtter, stiksko til beskyttelsesgitter samt ensidede støtter og 
mange andre anvendelser.

Er der brug for mere plads i 
forbindelse med støbningen? 
Intet problem: Ved at forsky-
de kilen kan vippeholderen 
hældes 15 grader. 

Ud af fire udsparingshjørner bliver der i løbet af kort tid et udsparingssæt. 
Takket være forskallingspladernes forskellige længder kan de anvendes på en 
fleksibel måde. For et optimalt resultat anbefaler vi montering af trekantlister 
på forskallingen.

Simpel – Smart

 Æ Stabil konstruktion og dele, som ikke går 
tabt

 Æ Sikker og hurtig med lang levetid

 Æ Sparer tid, penge og materialeomkostninger

 Æ Praktisk tilbehør

 Æ Nem håndtering

 Æ Højeste pålidelighed
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Understøtningssystemet MT 60

Integreret sikker-
hed og hurtighed
Med få seriedele til store tårnhøjder 

Med kun tre rammestørrelser (100, 75 og 50 cm) og fod-  eller 
hovedspindler, der kan justeres i højden op til 44 cm eller 
62 cm, kan enhver ønsket tårnhøjde op til 18,66 m (i henhold 
til typetesten) realiseres. 

MT 60 kan nemt monteres uden brug af værktøj og kan 
 implementeres ved hjælp af kranløft eller på hjul som  komplet 
tårnenhed. Alle dele er galvaniserede. Resultatet: lang leve-
tid, lave rengørings- og  vedligeholdelsesomkostninger ved 
 maksimal sikkerhed i enhver højde.

Integrerede kranøser på hver ramme

Kompatibel med alle MEVA-dæksystemer

Integreret sikkerhed ved opbygning, 
nedbrydning og drift

Kompatibel med understøtningen MEP
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Simpel – Smart

 Æ Effektiv
 - 60 kN pr. ben til høje belastninger og dæktykkelser på op til 

71 cm

 Æ Integrerede sikkerhedsløsninger
 - Sikkerhedsopstigning i hvert segment
 - Nedstyrtningssikring på hele arbejdsplatformen
 - Adgangsluge
 - Sikker forbindelse allerede under opbygningen
 - Stilladsbelægninger er automatisk sikret i rammen

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - Enkel montering, liggende eller stående på jorden – uden 

værktøj, bolte, split
 - Enkel flytning ved hjælp af kranløft eller på hjul som komplet 

tårnenhed – integrerede kranøser på hver ramme
 - Kun tre rammetyper til alle højder op til 18,66 m: 100, 75 og 

50 cm
 - Maks. Vægt ca. 15 kg pr. enkeltdel 

Takket være en enkel 
rotation sikres modultil-
slutningen
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2

Understøtningssystemet MEP

Yderst fleksibel
MEVA-kvalitet helt ned til mindste 
 detalje

Til alle anvendelser i højden. MEP skaber ikke en "stillads-
skov", men tilpasser sig takket være det modulopbygge-
de  system fleksibelt til enhver bygnings geometri. I den 
 forbindelse er få grunddele nødvendige for at kunne udvide 
rammen til en stabil understøtning. MEP muliggør en fleksibel 
højdetilpasning til understøtning af dækforskallinger, forskal-
lingsborde, understøttende konstruktioner eller færdige dele 
op til 21 meters højde. 

Få basisdele:

Uddrag af indre rør

Det hurtige sænkesystem SAS

Sikkerhed takket være 
MEP-rammens kliklås

Kompatibel med alle 
MEVA-dæksystemer og 
 understøtningen MT 60

MEP-ramme med kliklås Understøtningen MEP 
med SAS

40



Simpel – Smart

 Æ Effektiv
 - Til alsidig anvendelse ved understøtning af dæk-

forskallinger, forskallingsborde, understøttende 
konstruktioner eller færdige dele op til 21 meters 
højde

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - Få basisdele: Støtte, udvidelse, rammer, således 

overskuelig lagerstyring og hurtig disponering
 - Uddrag af indre rør kan individuelt justeres ved 

alle MEP-støtte 
 - MEP’s hurtige rammetilslutning er sikkerheden 

synlig ved bare et øjekast
 - Kobling af afstivningsramme på MEP-støtten med 

kliklås
 - Justerbare diagonalkryds for hver støtteafstand 

fra 90 til 300 cm
 - MEP-rørkoblingen kan fastgøres vilkårligt på 

profilen
 - Kombiplade udligner skråninger
 - Automatisk løftesikring af alle platforme
 - Løftevogn til flytning af komplette  stilladsenheder

 Æ MEVA-sænkesystem
 - Det hurtige sænkesystem SAS på understøtnin-

gen MEP frigør støtten med et hammerslag

SAS
Støtterne frigøres med et 
hammerslag
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Enhederne består af forskal-
ling og arbejdsplatforme. 
De kan flyttes ubesværet 
på én gang. Ankerstave og 
tilbehør kan bruges sikkert i 
alle højder. 

SecuritBasic – sikkerhedssystemet

Sikkerhed til alle vægforskallinger

Som alt andet MEVA-tilbe-
hør, er SecuritBasic monteret 
via den indsvejste DW-møtrik 
i multifunktionsprofilen ved 
hjælp af en flangeskrue.

Alt i ét system: platforme, adgangsstiger, 
 sikkerhedsbure, frontrækværk, rammer samt 
side gelænder.

SecuritBasic er MEVA´ sikkerhedssystem med arbejdsplatforme til omkost-
ningseffektivt arbejde i alle højder. Det forhindrer ulykker gennem koordineret 
sikkerhed og øger arbejdseffekten. SecuritBasic er kompatibel med StarTec, 
StarTec XT, Mammut 350, Mammut XT og STB 450 støttebuk. De enkelte dele 
kan bruges i alle systemer. Dette reducerer kompleksiteten og materialelager 
på byggepladsen.

Fire platforme gør det muligt at tilpasse det fleksibelt, så det passer til forskal-
lingskonstruktionen. En platformbredde på 75 cm gør det muligt at udføre 
arbejdet behageligt og sikkert.

42



Simpel – Smart

 Æ  Sikker
 - Komplet sikkerhedssystem under montering 

og støbning.

 Æ Høj ydeevne
 - Laster op til 200 kg / m²

 Æ Intelligent MEVA-produktdesign
 - Komplet sikkerhedssystem med adgangs-

platform velegnet til StarTec, StarTec XT, 
 Mammut 350, Mammut XT og STB 450 
støttebuk

 - Monteres med kun en enkelt del – 
 flangeskruen.
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Takket være den lave stabel-
højde er der kun brug for 
lidt plads til opbevaring og 
transport.

BKB – sammenklappelig støbeplatform 

Sikkerhed i alle lag
De skal ganske enkelt monteres

Med den sammenklappelige MEVA-støbeplatform kan en sikker arbejdsplat-
form hurtigt fastgøres til forskallingselementet – klap op, montér, arbejd. Til 
MEVA-forskallingssystemerne AluStar, StarTec, Mammut 350 og Mammut XT 
findes selvlåsende profilophængninger. 

Endegelænderet 125 kan anvendes fleksibelt til udligning af de resterende 
mål, som sikkerhedsbur og til at lukke endesiden. Forskellige platformslæng-
der muliggør den fleksible tilpasning til ethvert behov.

Enkel, sikker og hurtig. Den sammenklappelige støbeplatform hænges ganske 
enkelt på forskallingerne.
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Simpel – Smart

 Æ Sikker
 - Selvlåsende profilophængning
 - Sikkerhed takket være endegelænder og 

 indvendig hjørneplatform

 Æ Hurtig ved åbning, fastgørelse, arbejde

 Æ Ydedygtig
 - Belastning 2 kN/m2 i henhold til DIN 4420 

 Æ Smart MEVA-produktdesign
 - Præmonteret, gelænder kan slås op
 - Komfortabel platformsbredde: 125 cm
 - Lav stabelhøjde fra 17 cm
 - Platformslængder 140, 235 og 300 cm
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KAB – den sammenklappelige 
 arbejdsplatform

Mange forskellige 
anvendelser
Til de fleste anvendelser  indenfor 
 etagebyggeri

Den sammenklappelige MEVA-arbejdsplatform KAB kan 
anvendes direkte fra stablen uden yderligere brug af værktøj 
og uden løse dele. Under kranløft klapper platformen sig op 
og låser sig automatisk.

Uanset om det er som beskyttende stillads på murværk eller 
tagskæg eller som klatrestillads i forbindelse med forskalling – 
KAB er en rentabel og robust arbejdsplatform, som kun kræ-
ver få ekstra dele og kan tilpasses næsten enhver situation i 
forbindelse med etagebyggeri. 

KAB med finishplatform til 
udførsel af efterbehandlings-
arbejde.
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Simpel – Smart

 Æ Fleksibel og sikker
 - beskyttelsesplatform
 - arbejdsplatform
 - klatrestillads med forskalling
 - beskyttelsesplatform under tagskæg (med 

affjedring 100)

 Æ Ydedygtig
 - Konus- eller bøjleophængning til en nyttelast 

på 3,0 kN/m2

 - Vægforskallingshøjder på op til 4,25 m med 
elementstøtter på platformen

 Æ Smart MEVA-produktdesign
 - Hurtig opbygning uden samling
 - Komfortabel platformsbredde på 190 cm – 

nok plads til forskalling og stilladser
 - Platformslængde 225 og 350 cm
 - Hjørneplatforme til forskellige geometrier
 - I sammenklappet stand kun 25 cm høj, heri-

gennem effektiv opbevaring og logistik

Den 190 cm brede platform giver nok plads til opstillet 
 forskalling eller rammestillads. Hjørneplatformene kan 
 anvendes til retvinklede bygningshjørner, til stumpe og spidse 
vinkler.

Automatiske sikringer af tyngdekraften på stiverne.
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Trappetårn MTT

Stige op til 115 m og 
derover
Sikker, nem, komfortabel

Udover de fuldt integrerede stiger med sikkerhedsbur og fast integreret stige 
ved væg-, stillads- og rundsøjleforskallinger tilbyder MEVA trappetårnet som 
et komfortabelt opstigningssystem.

MEVA trappetårnet MTT er den komplette løsning til den stationære op- og 
nedstigning i enhver situation. Det overbeviser med sin fleksibilitet og enkle 
opbygning. Monteret på jorden eller stående kan trappetårnet forhøjes. Med 
typeberegningen er opbygningshøjder dækket op til ca. 115 m  
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Simpel – Smart

 Æ Kan anvendes som
 - trappetårn til vertikale trapper
 - Armeringsstillads

 Æ modulopbygget princip
 - Få systemdele
 - Nem montage
 - Kan tilpasses og udvides på en fleksibel måde

 Æ Med typeberegningen er  opbygningshøjder 
på op til ca. 115 m dækket; en separat 
 dokumentation tillader yderligere opbygning

 Æ Skridsikre stålgulve, som kan belastet op til 
200 kg/m²

 Æ Samme gennemgående trinhøjde

 Æ Nedstigning er mulig på endesiden og 
 længdesiden 

 Æ Robust konstruktion, fleksibel montering

MMT-stolperne har allesammen 50 cm hulskiver til maksi-
malt otte tilslutninger. Fire små udsparinger i hulskiven giver 
rektangulære tilslutninger, fire større udsparinger tillader 
forbindelser i enhver vinkel.

49

i



Stilladstårnet Space

Effektivt ved store 
højder
Sikker opstigning og arbejde

Stilladset Space tilbyder med få systemdele den nødvendige 
støtte til forskallingen og fungerer samtidig som arbejdsplat-
form ved armerings- og støbearbejder, også over 35 m høje.

Når særligt høje, vertikale komponenter som støtter eller 
søjler skal forskalles, tilbyder MEVA med stilladset Space et 
sikkert og rentabelt alternativ til konventionelle støttevarian-
ter. De enkelte tårnsegmenter med det kvadratiske grundmål 
på 4,80 m samles på forhånd på jorden og forbindes med 
skruer. Konstruktionen består af segmenter på 300 cm i høj-
den og udvidelser på 50 og 100 cm.

Stilladstårnet Space kan sikkert og hurtigt flyttes af kranen i 
monteret tilstand.  Arbejdsniveauerne udstyres med standard 
plankebelægning. Således kan gennemgangshullerne placeres 
individuelt.
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Simpel – Smart

 Æ Stilladstårn med et kvadratisk grundmål til 
vertikale elementer (støtter og vægpaneler) 
 - Få systemdele
 - Støtte til forskallingen
 - Arbejdsplatform til armerings- og 

 støbearbejder
 - Grundmål 4,80 m x 4,80 m med 

 gennemgangshuller

 Æ Robust stålkonstruktion med pulverlakering

 Æ Fleksibel at montere

 Æ Formontering på jorden, kan forhøjes

 Æ Segmenter på  3,00 m i højden samt 
 mulighed for udvidelser på 0,50 og 1,00 m

 Æ Vindbelastninger kan indføres i stilladset

 Æ Taktvis tilpasning til forskalling

 Æ Optimal tilføjelse til søjleforskalling

 Æ Lav transportvolumen; byggehøjden er 
2,46 m og passer dermed på enhver lastbil

Konvertering af formonterede segmenter til 
hurtig højdetilpasning.
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Klatrestillads KLK 230 

Sikkert og fleksibelt
Det multifunktionelle klatrestillads

Klatrestilladset KLK 230 med en platformsbredde på 2,30 m muliggør alle 
tekniske fordele ved forskalling af store områder, også i alle bygningshøjder – 
med samme sikkerhed som på jorden. 
  
KLK 230 kan anvendes som klatreforskalling og som arbejdsplatform til 
armerings-, forskallings- og støbearbejder. Dette kan nemt udvides med en 
finishplatform for at du kan udføre relevante efterbehandlingsarbejder på en 
sikker måde.

Klatrestilladset KLK 230 forbindes til væggens forskalling til en klatreenhed, 
som kan løftes med en kran. Med forskallingsholderen kan forskallingen 
finjusteres både i højden (op til 23 cm) og i hældningen – for en nøjagtig 
tilpasning af forskallingen til bygningens geometri.

Forskallingen kan køres 70 cm tilbage ved hjælp af en vogn, hvorved der 
opstår et komfortabelt arbejdsrum til rengørings- og armeringsarbejder.

Klatrestilladset KLK 230 består af klatrekonsoller, vægstøtter, 
belægninger og gelænder.
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Simpel – Smart

 Æ Forskallingshøjde op til maks. 7,25 m 

 Æ Belastning af KLK-platformene op til  
6  kN /m2 (DIN 4420)

 Æ Klatrestillads med påsat sko
 - Hurtig, sikker fastgørelse af forskallingen på 

KLK 230 med den gennemprøvede MEVA- 
forskallingslås

 Æ Klatrestillads med fastholdelsesanordning
 - Forskallingen kan vippes tilbage for at forenkle 

stripping processen.
 - Fastholdelsesanordning med højdeindstillings-

interval på 23 cm muliggør en nøjagtig tilpas-
ning af forskallingen til bygningens geometri

 Æ Klatrestillads med vogn
 - Simpel transport af forskallingen (spor 70 cm)
 - Komfortabelt arbejdsrum til forskallings- og 

armeringsarbejder
 - Barrierefrit arbejde
 - Klatrestillads og forskalling kan implementeres 

som en enhed

 Æ Arbejdsplatform med en platformsdybde på 
2,30 m
 - Sikkert og komfortabelt arbejde i enhver højde

 Æ Sidebeskyttelsesnettet på gelænderet sikrer 
mod nedfaldende genstande
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Guidet klatresystem MGC-H 

Sikkert arbejde i 
 enhver højde
Hydraulisk på skinner eller med kran

Klatringssystemet MGC-H (MEVA Guided Climbing) klatrer som en enhed 
bestående af vægforskalling og arbejdsplatforme. Hydraulisk eller med kran.

Sikker og hurtig montering på jorden 
Ved hjælp af MGC-H’s smarte konstruktion kan enhederne inklusive styre-
skinne- og stigeudvidelser, finishplatforme og andre komponenter monteres 
tidsbesparende og sikkert fra jorden under simple monteringsbetingelser.

Udvidelser og finishplatforme monteres nedefra.
Udvidelserne, finishplatformene og adgangsstigerne anbringes efter mon-
teringen af klatreenheden på bygningen, ligeledes fra jorden af. Det øger 
systemets sikkerhed og effektivitet ved monteringen.

MGC-H og vægforskalling – altid en sikker enhed
MGC-H og vægforskallingen udgør hele tiden en enhed. Dette er fortsat 
forankret fast og vindsikkert på bygningen takket være styreskinnerne – såvel 
i byggefasen som i klatrefasen (hydraulisk eller med kran). MGC-H sikrer til 
enhver tid ergonomisk arbejde grundet smarte komponenter såsom vægtop-
timerede hydrauliske cylindre, det mobile hydrauliske aggregat samt den lette 
føringssko.

Fast integreret stigeadgang 
med sikkerhedsbur

Fuldt lukket arbejdsplatform med 
stående vægforskalling og støbe-
platform

Vægtoptimerede hydrau-
liske cylindre

Mellemplatform som sikker platform ved brug 
af hydraulik under klatreprocessen

Mobilt hydraulisk 
 aggregat

Nem at bruge: Finishplatforme kan anbrin-
ges fleksibelt på styreskinnerne for at kunne 
udføre efterbehandlingsopgaver på en sikker 
måde
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Også komplekse geometrier med forskudte bygningsdele 
i  forskellige størrelser kan klares uden problemer med det 
guidede klatringssystem MGC-H.

Altid fast forankret til bygningen, såvel i bygge- som også i 
klatrefasen.

Simpel – Smart

 Æ Hydraulisk løft eller med kran
 - Giver stor fleksibilitet og 

effektivitet

 Æ Fri positionering af styreskin-
nerne op til 4,50 m
 - Bredden dækker en række 

standardapplikationer

 Æ Høj sikkerhed
 - Fast integreret adgangsstige 

med sikkerhedsbur 

 Æ Sikker og effektiv formonte-
ring på jorden

 Æ Mulighed for levering af 
formonterede transportable 
komponenter

 Æ Sikkert vejr-uafhængigt arbej-
de forhøjer produktiviteten

 Æ Ergonomisk arbejde bl.a. ved 
hjælp af vægtoptimerede 
komponenter

 Æ Komplet løsning
 - MCG-H sørger i  kombination 

med MGS-H for optimal 
 sikkerhed og en effektiv 
 byggeproces
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Guidet klatresystem MGS-H

Komplet beskyttelse i 
 enhver højde
Guidet klatring, hydraulisk eller med kran

Det skinneførte beskyttelsessystem MGS-H (MEVA Guided Screens) er en komplet indkapsling 
af nedstyrtningskanterne på de øverste etager og klatrer hydraulisk eller med kran.

Det førte beskyttelsessystem (MGS-H) fra MEVA indkapsler fuldstændigt hele etager, specielt 
i forbindelse med højhusprojekter, uafhængig af bygningens højde. Den maksimale sikkerhed 
for personalet er garanteret i alle arbejdets faser. Arbejdet kan næsten udføres uafhængigt 
af vejret. MGS-H forbliver i hele byggeperioden forbundet med bygningen. Fastgørelsen til 
 bygningen kan ske såvel på dækket som på væggen.

Med MGS-H kan størrelserne af enhederne vælges frit, og de tilpasser sig perfekt 
 efter  bygningens form. Selv store enheder klatrer i et løft på en hurtig og sikker måde. 
 Indkapslingen er helt lukket, eventuelt med trapezplader (perforeret/uperforeret) eller med 
forskellige væv.
 
Sikker og hurtig montering 
MGS-H samles sikkert og effektivt på jorden eller leveres komplet formonteret på byggeplad-
sen for at undgå tidskrævende og pladskritiske situationer. 

Ergonomi
Udover sikkerheden er der fokus på ergonomien: vægtoptimerede hydrauliske cylindre, et mo-
bilt hydraulisk aggregat og den 20 kg lette føringssko MGS-H der letter monteringsarbejdet.

Simpel – Smart

 Æ System med enkelte enheder
 - Fleksibel tilpasning til grundplanen og 

 geometrien
 - Fri positionering af styreskinnerne
 - Rentabel løsning til stort set alle bygninger 

grundet fleksible bredder

 Æ Sikker og tidsbesparende formontering 
 - På jorden
 - Der er mulighed for levering af formonterede 

komponenter

 Æ Ergonomisk arbejde grundet 
 vægtoptimerede komponenter

 Æ Komplet løsning
 - MGS-H sørger i kombination med MGC-H 

eller MAC for optimal sikkerhed og en effektiv 
byggeproces
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Løfteproces hydraulisk eller 
med kran – høj fleksibilitet 
og effektivitet. 

Maksimal fleksibilitet og nem 
ophængning ved hjælp af 
en foldemekanisme og en 
justerbar føringssko.

Størst mulig sikkerhed 
med et komplet indkapslet 
 bygningsværk.

Altid vindsikkert og fast 
forankret på bygningen såvel 
i arbejds- som i løftefasen. 
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Hydraulisk klatresystem MAC 

Automatisk klatring i 
store højder
Selvklatrende, sikkert, hurtigt, og præcist

Det hydraulisk klatringssystem MAC (MEVA Automatic Climbing) foretræk-
kes ved bygninger med store højder, og når der stilles de allerhøjeste krav 
til sikkerheden. Sammen med vægforskallingen klatrer MAC som komplet 
indkapsling uden brug af kran, hydraulisk, hvilket sikrer højeste arbejdssik-
kerhed. MAC har vist sig at være en garant i mange højhusprojekter såsom 
de to højeste kontorbygninger i Schweiz, Roche-Bygning 1 og 2, den højeste 
bygning på det indiske subkontinent, Palais Royale i Mumbai eller One World 
Hotel i Singapore.

Sikkerhed, præcision og hurtighed
MAC forbinder sikkerhed og hurtighed med præcision. Løfteprocessen for 
den komplette enhed på op til 4,5 m varer kun ca. 60 minutter og kan udfø-
res med små teams. Den særligt kraftige hydraulik er også sikret ved kontra-
ventiler på hver cylinder.

Formontering
Store dele af MAC-systemet kan formonteres efter ønske, så monteringen på 
byggepladsen kan skride hurtigt og effektivt frem.

Platform 1 
Giver komfortable arbejdspladser og nok opbevaringsplads. Platformen giver 
også mulighed for at integrere betonfordelermaster.

Platform 1

Platform 3

Vægforskalling

Stige

Finishplatform 
(platform 4)

Platform 2 fuldt ind-
kapslet arbejdsplatform

Hydrauliske cylindre

Skydebjælker

Klatrebjælker
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Simpel – Smart

 Æ Uafhængig af kraner 
 - Sikrer hurtighed og effektivitet, især i store højder
 - Kranen bliver frigjort til andre opgaver

 Æ Arbejdsproces
 - Gennemprøvet teknologi, forbedret effektivitet, forkortet 

byggeperiode

 Æ Høj sikkerhed
 - Sikker adgang ved hjælp af integrerede platforme og stiger

 Æ Højtydende hydraulik i det automatiske klatringssystem 
MAC muliggør 4,5 m langt løft (20 t pr. cylinder)
 - Løftet på 4,5 m varer kun ca. 60 minutter
 - Klatrer som en samlet enhed

 Æ Der skal kun afsættes en dag til forskalling og klatring. 
 Afhængigt af varigheden af armeringsarbejdet er der 
 allerede flere gange blevet afsat fire dage pr. takt.

 Æ Yderligere finishplatforme til andre brancher kan spare dig 
for endnu et adgangssystem. 

 Æ Komplet beklædt og lukket arbejdsplatform
 - Beskyttelse mod vejret samt komfortable arbejdsforhold, 

synsbeskyttelse
 - Byggetidsplanen er ikke afhængig af vejret
 - Muliggør selvstændige arbejder på vægge og dæk

 Æ Komplet løsning
 - MAC i kombination med MGS-H for optimal sikkerhed og en 

effektiv byggeproces
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Specialforskalling – aluminium & stål

En god kombination
En rentabel forbindelse

Kombinationen af standarddele og specialdele samt modificeringen af standarddele er den 
effektive løsning, f. eks. ved
 - Hjørneelementer til spildevandsanlæg
 - Specialdele til skrå, rundede vægge
 - Specialelementer til dæk
 - Rektangulære og cirkulære forskallinger
 - Særlige versioner i stål til tunnelbyggeri

MEVA-forskallingslåsen forbinder standarddele og specialdele på en effektiv og stærk måde.

På basis af rundsøjleforskallingen Circo kan der fremstilles 
en specialforskalling til bøjede og buede dele. Her et 
eksempel: Holmfield Exchange, UK.

Mobil tunnel-
forskalling
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Udsparingerne, som er udviklet til de pågældende behov 
på byggepladsen, overbeviser gennem rentabilitet, da de 
kan anvendes gentagne gange. 

Specialforskalling på basis af 
 Mammut-vægforskallingen.
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Gør forskallingsløsninger komplette

Partnerskab helt fra starten

Byggesektoren, inklusiv dens leverandører og tilknyttede virksomheder, står over for stadig 
hårdere krav: for små og mellemstore virksomheder samt internationale entreprenørvirksom-
heder er kvalitet, timing og omkostningseffektivitet afgørende faktorer. Derfor leverer MEVA 
omfattende, integrerede servicepakker, der overstiger forskallings produktet. At give kunderne 
ende-til-ende-løsninger, der opfylder alle behov og kombinerer omkostningssikkerhed med 
pålidelig planlægning er den bar, vi sætter for os selv. Dette inkluderer sofistikerede forskal-
lingstekniske tjenester samt specialdesignede løsninger der tilbyder vores kunder et hurtigt og 
pålideligt middel til at nå deres mål. 

Med sit mærkeløfte – ”Forskalling. Enkelt. Gennemtænkt.” – indtager MEVA en unik position i 
forskallings markedet, hvor førsteklasses produkter understøttes af førsteklasses servicetilbud. 
Skræddersyet til vores kunders behov viser disse all-round servicepakker det meget værdsatte 
fleksibilitet og ekspertstøtte, der nu er blevet MEVAs kendetegn. 

Med vores dybdegående viden og erfaring er vi permanent til rådighed for at hjælpe vores 
verdensomspændende kundekreds på hvert trin i design- og konstruktionsprocessen. Høj 
service gør forskallingsløsninger komplette. 

Simpel – Smart

 Æ Rådgivning og planlægning

 Æ Leje

 Æ Arkitektonisk beton

 Æ Byggepladsservice

 Æ Teknisk support

 Æ Digitale hjælpeprogrammer

 Æ Vedligeholdelse

 Æ MEVA Academy

Tjenesteydelse
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Uanset om du bruger BIM- eller CAD-forska-
lingtegninger til planlægning af dit bygge-
projekt, vil vi give dig support og vejledning 
skræddersyet netop til dine særlige behov. 

Vi er også til stede på byggepladsen, og 
udover at tilbyde et væld af erfaring og 
knowhow, er vores ingeniører, teknikere og 
salgskonsulenter ikke bange for at få deres 
hænder beskidte, og hjælpe til.

 Æ Projektrådgivning

 Æ Forundersøgelser

 Æ Koordinering med arbejdsplanlægning, 
byggeplanlægning og byggeledelse

 Æ Optimeret konstruktionsforløb og plan-
lægning af arbejdsgange

 Æ Service på byggepladsen inkl. vejledning 
og rådgivning

 Æ Regelmæssige projektmøder

 Æ Omkostningseffektiv tilpasset fabrikation 
og produktion af specielle komponenter

 Æ Specialløsninger og innovative forskal-
lingskoncepter

Rådgivning

Find den bedste løsning til dit 
projekt
For at sikre dit projekt succes, er vores ingeniører, teknikere 
og kundeservicepersonale der fra start til, for at hjælpe dig – 
både på en-til-en-basis og som et team – i alle forskallings-
relaterede  spørgsmål.
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BIM

Sammen går vi digitalt
I samarbejde med vores partnere BIM² GmbH 
og Build Informed GmbH, hjælper vi dig med at 
 navigere den digitale revolution.

Vores rådgivning, uddannelse, modellering og udviklingstjenester 
dækker alle aspekter af digitalisering og  bygningsinformation. 
 Udover at generere kundespecifikt tegninger og  derved  tilføje 
værdi, vil dette også indføre effektive og gennemskuelige 
 processer. Vores tjenester omfatter specifikt:

 Æ Rådgivning om strategiudvikling 
indenfor digitalisering

 Æ Implementering af BIM-metoder i 
design og konstruktion

 Æ Udformning af komponentbibliote-
ker, templates og definition af de 
påkrævede standarder

 Æ Uddannelse af medarbejdere

 Æ Udformning af  bygningsmodeller 
til dokumentation („as-built 
 modeller“) 

 Æ Procesoptimering via Human- 
Computer-Interaction (softwareud-
vikling)

 Æ Og meget andet
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Byggeproces

Tidsplanlægning
Specialkonstruk-

tion

Effektivitet/ar-
bejdsindsatsIngeniørydelser

ArbejdssikkerhedForskallingsplan-
lægning

Byggepladslo-
gistik

Statik

Støbetryk for ny 
beton

Forskalling

Design og Planlægning

Succes kan planlægges
Få et greb om alle processer.

Vi bruger avancerede CAD-værktøjer til at forberede for-
skalling tegninger med detaljerede materialeplanlægning, 
vi arbejder med interface-systemer, der understøtter dit 
BIM-projekt.

 Æ Løsnings- og procesforslag allerede i licitationsfasen

 Æ Detaljerede løsnings- og procesforslag, inklusive et hvert 
passende alternativ med omkostningsfordelinger som et 
tilbud til vores kunder

 Æ Forskalingsplanlægning, samt valg af system, 
 mængdemåling og detaljering

 Æ Arkitektonisk beton rådgivning

 Æ Rådgivning og support på stedet, vedrørende spørgsmål 
som f.eks frisk betonbelastningskapacitet og betonpro-
cesser

 Æ Udformning af montageplaner, planlægning af montage-
processer og rådgivning på byggepladsen

 Æ Forskallings- og produktionsplanlægning i 2-D eller 3-D

 Æ Implementering af BIM-metoder indenfor planlægning 
og konstruktionsarbejde

 Æ Udformning af verificerbare statiske beregninger
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Digitale hjælpeprogrammer

Giver hurtigere proces
MEVA bruger smarte værktøjer til at fremme sikkerhed og 
levere hurtig svar på alle spørgsmål, der opstår i løbet af 
byggeprojektet. 

MEVA me app – innovativ, intelligent
Vores fremadrettede digitale teknologi 
inkluderer MEVA me-appen, som giver dig 
med et direkte link adgang til virksomhedens 
digitale nervecenter. Uanset om du har brug 
for produktinformation eller ønsker at bruge 
vores smarte værktøjer, den intelligente start-
menu  tilpasser sig automatisk det indhold, 
som du benytter mest. Den aktuelle udgave 
af FromworkPress med de nyeste fakta og 
trends findes også i e-papirform. Appen foku-
serer, især på præsentation og demonstration 
af MEVAs forskallingssystemer.

Du kan hente appen til 
 android og IOS App Store.

EuroSchal® design og planlægnings-
software
EuroSchal® tilbyder et hurtigt og enkelt 
middel til beregning af forskallings kravet for 
dine projekter og forenkler forberedelsen af 
materialeplanlægning, forskallingstegninger 
og cyklus planer. Rationalisering, kortere 
arbejdstid, omkostningsbesparelser – vælg 
at bruge EuroSchal® og benytte dig af 
 fordelene.
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Vi vil i samarbejde med dig  udpege de 
bedste forskallingsløsninger for at opnå det 
ønskede resultat, f.eks. ved hjælp af præfor-
mede alkus plader med specielle komponen-
ter eller intelligent implementeret standard 
løsninger.

Panel forskalling, enten med eller uden alkus 
plade, kan imødekomme en bred række 
overflade krav til synlig beton, og samtidig 
levere strømlignede samlinger samt anker-
hulsmønstre.

Selv efter langvarig brug, er kunststof-
pladen fra alkus, der er monteret i alle MEVA 
elementer, forskalling opnår en konstant 
høj kvalitet på beton finish. Den ikke- 
absorberende overflade, er produceret til at 
levere en ensartet , ikke-sprækkelig beton 
overflade, og kræver en minimal brug af 
 frigørelsesmiddel.  

Arkitektonisk beton

Vi realiserer mulighederne
Henvend dig til os i god tid i forbindelse med synlig beton. På 
 baggrund af vores erfaring hjælper vi dig i alle aspekter af teknisk 
 udførlighed i realiseringen af det arkitektoniske koncept.
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MEVA-Leje info til dit projekt
MEVAs lejelinfo-service tilbyder support og gennemsigtig-
hed til din lejeaktivitet. Det giver dig mulighed for at vælge 
lejedata, lageroplysninger og resume i henhold til specifikke 
kriterier, som er til egnet dine særlige processer. Dette giver 
dig et klart overblik og fuld kontrol over dit lejeprojekt og 
transaktioner fra begyndelse til slut - hvilket vil reducere din 
administrative indsats og forenkler dine omkostninger. Lejein-
fo-servicen kan aftales med din MEVA-kontakt.

Leje

Sikker planlægning, fleksibel investering 
MEVA giver muligheder for at fremme transparent omkostningsberegning og økono-
misk implementering af dit byggeprojekt uden yderligere investeringsrisici. Sørg for, at 
du drager fordel af de forskellige faste servicesatser, der kan tilpasses til dine behov.

Komplet RentalPlus-pakke 
RentalPlus tilbyder dig omkostningssikkerhed helt fra begyn-
delsen. Bortset fra leje og transport er alle serviceydelser, f.eks 
rengøring og reparationer, er dækket. Kun bort kommet samt 
beskadiget materiale faktureres separat. For disse tjenester, 
opkræver MEVA en månedlig eller samlet fast sats, baseret på 
den samlede værdi af alt lejet materiale. RentalPlus-pakken er 
separat aftalt på et projektspecifikt grundlag.

Fordele ved RentalPlus

 Æ Komplet slutrengøring efter returnering og dermed ingen 
diskussion om afvigelser fra standarden af leveringerne 
og efterfølgende faktureringer

 Æ Funktionstest

 Æ Samtlige nødvendige reparationer af alle leverede for-
skallings- og stilladsdele

 Æ Alle sikkerheds- og funktionstests

 Æ Udskiftning af beskadigede vandrette og endepaneler i 
forskallingen.

 Æ Udskiftning af beskadigede horisontale stivere og foran-
liggende stivere ved rammeforskallinger

 Æ Lukning af borehuller i støbepladen

MEVA leje
MEVA-udlejningsservice giver dig mulighed for at forblive 
fleksibel uden at binde kapital eller tage investeringsrisici. Ved 
at leje den forskalling du har brug for, vil du drage fordel af 
konstant højproduktkvalitet, møde GSV (tysk beton forskal-
ling Quality Protection Association) -standarder og på samme 
tid eliminere risikoen for overflødig kapacitet. Du vil også 
have mulighed for at prøve de nyeste produkter og løsnin-
ger på byggepladsen. Du kan stole på at vores logistikhold 
vil gøre alt for at sikre dig en gnidningsfri process: MEVA’s 
logistikcentre sørger for at minimere transportafstande og – 
bestræber sig på hurtig levering til og fra byggepladsen.
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Behandling af kundespecifik forskalling

Vi tager os af dine 
 værdier
Uanset producent, testes din forskalling jævnligt af 
de barske forhold på en byggeplads. Det er her vi 
træder ind.

Udover at fremstille forskalling, vil MEVA 
også gerne hjælpe dig med at bevare værdi-
en af dine investeringer. Når alt kommer til 
alt, jo bedre du passer på din forskalling jo 
længere levetid, og større er omkostningsfor-
delene.

Efter anmodning servicerer vi også forskalling 
fra andre producenter, afhængigt af dens 
egnethed.
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Du kan altid
regne med os.
Med 40 afdelinger fordelt på 5  kontinenter 
er vi altid der, hvor du har brug for os.

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 33
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
D-72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

Filial af MEVA Schalungs-
Systeme GmbH, Tyskland
Rebslagervej 10
DK-4300 Holbæk
Tel. +45 5631 1855

danmark@meva.net
www.meva.net

Danmark

Datterselskaber / internationale afdelinger

A-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AUS-Adelaide Tel. +61 8 82634377
B-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CDN-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
F-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
H-Budapest Tel. +36 1 2722222
IND-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
L-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MAL-Perak Tel. +60 12 5209337
N-Oslo Tel. +47 67 154200
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SGP-Singapore Tel. +65 67354459
UAE-Dubai Tel. +971 4 8042200
USA-Springfield Tel. +1 937 3280022

Tyskland


