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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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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
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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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Zeichnung Nr. 1002_0167       

Stand:  27.06.2018/bhe

AluStar

AluStar toont met gemak 
sterke prestaties
Nummer 1 in de verhouding tussen gewicht en  prestaties

Flexibel blijven! AluStar is 100 %  compatibel met de multifunctionele bekis-
ting StarTec van staal en vult deze tijdens het gebruik optimaal aan.

AluStar is de universele handbekisting van  aluminium. Handig en licht, AluStar 
overtuigt niet alleen daar waar een kraanonafhankelijke  oplossing nodig is.

Met slechts twee ankerpunten op een 
hoogte van 270 cm en een paneel-
gewicht van max. 65 kg behaalt de 
kampioen gewicht-prestaties een 
volvlaks mogelijke betondrukopname 
van 60 kN/m².

AluStar maakt variabel bekisten mogelijk dankzij een breed scala aan com-
binatiemogelijkheden. Verticaal of  horizontaal kunnen de panelen op elke 
gewenste manier met elkaar  worden verbonden zodat getrapte hoogte-inter-
vallen  mogelijk zijn van 30 cm.
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Simply smart
Een overzicht van de lichte AluStar

 Æ Lichtgewicht 
 - Maximaal 65 kg bij het grootste paneel (270 x 90 cm)

 Æ Prestatie
 - Geoorloofde mogelijke betondrukopname (volgens DIN 

18218) volvlaks 60 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, regel 6)

 Æ Veelzijdig gebruik
 - Perfect voor de utiliteits- en woningbouw
 - Bouwen in bestaande bouw

 Æ Gesloten aluminiumprofiel
 - Met ergonomisch greepprofiel
 - Stevig
 - Hoogwaardige ingebrande poedercoating
 - Slag- en krasvast oppervlak
 - Eenvoudig te reinigen

 Æ Het smarte functieprofiel
 - Met ingelaste Dywidag moeren
 - Bevestiging van alle toebehoren, b.v. Consoles, richtsteunen en 

richtprofielen met de flensbout van MEVA

 Æ Verankeren met schuine of in hoogte verschoven bekisting
 - Ankerpunt met aan beide zijden gelaste, taps toelopende 

ankergatmof van aluminium 

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - MEVA bekistingsslot voor krachtgesloten verbinding met 

slechts enkele hamerslagen
 - Gietijzeren hoeken met inkervingen bij paneelbreedtes van 

55 cm en meer. Daardoor gemakkelijk af te stellen met een 
koevoet

 - Hoogwaardige vol kunststof bekistingsplaat alkus met 7 jaar 
garantie

 Æ Volledig compatibel met StarTec
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StarTec

StarTec bewijst zijn 
waarde in een breed 
scala aan  uitdagingen
Universeel en flexibel bekisten

De universelle bekisting van staal met een  mogelijke betondrukopname van 
60 kN/m² is een echte allrounder. Als het gaat om efficiënte processen, heeft 
StarTec al vele jaren wereldwijd bewezen wat het kan. 

StarTec is 100 % compatibel met de lichte, compacte AluStar, die het  systeem 
kraanonafhankelijk  uitstekend aanvult.

StarTec Securit
Een systeemconforme veiligheidsuitrusting 
op de bouwplaats is minstens zo snel als 
de opbouw van conventionele consoles 
met losse delen en dus in elk geval zijn geld 
waard. Het stortplatform wordt kant en klaar 
voorgemonteerd met het StarTec-paneel en 
gevouwen op het bouwterrein geleverd. Ge-
makkelijk te transporteren dankzij de geringe 
hoogte van minder dan 30 cm. StarTec-Secu-
rit kan dus meteen vanaf de stapel worden 
gebruikt. Het vouwbare platform blijft op het 
paneel zitten. Het stortplatform zelf beschikt 
over rugbescherming,  zijreling, frontrailing en 
een toegangsluik met ingebouwde ladder en 
richtconsoles.

SecuritBasic
Het veiligheidssysteem met stortplatform 
kan gemakkelijk en met slechts één deel – de 
flensbout – worden aangebracht. Met een 
 draagvermogen tot 200 kg/m² is permanen-
te veiligheid in montage- en storttoestand 
 gegarandeerd.
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Simply smart
De multifunctionele bekisting StarTec

 Æ Afmeting
 - Tot 8,91 m² bekistingsoppervlak per paneel (330 x 270 cm)

 Æ Capaciteit
 - Geoorloofde mogelijke betondrukopname (volgens DIN 

18218) volvlaks 60 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, regel 6)

 Æ Universele toepassing in de utiliteits- en woningbouw

 Æ Gesloten stalen raamprofiel
 - Statisch robuust
 - Torsiestijf
 - Thermisch verzinkt voor eenvoudige reiniging en minder 

betonafzetting

 Æ Het smarte functieprofiel
 - Met ingelaste Dywidag moeren
 - Bevestiging van alle toebehoren, b.v. consoles, richtsteunen en 

richtprofielen met de flensbout van MEVA

 Æ Verankeren met schuine of in hoogte verschoven bekisting
 - Ankerpunt met aan beide zijden gelaste, taps toelopende 

stalen ankergatmof 

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - MEVA bekistingsslot voor krachtgesloten verbinding met 

slechts enkele hamerslagen
 - Inkervingen bij paneelbreedtes van 135 cm en meer. Daardoor 

gemakkelijk af te stellen met een koevoet
 - Hoogwaardige vol kunststof bekistingsplaat alkus met 7 jaar 

garantie

 Æ Volledig compatibel met de lichte AluStar
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Met het ingebouwde combi-ankerpunt vormt de 
StarTec XT een combinatie van 3 verankerings-
methodes in één systeem. Deze kunnen flexibel 
worden gewisseld met één enkele handgreep 
– zonder dat er extra onderdelen moeten wor-
den gemonteerd. Zo blijft u variabel en profiteert 
u van aanzienlijk kortere bekistingstijden bij de 
enkelzijdige verankering. Een ander voordeel: 
 StarTec XT is volledig compatibel met StarTec en 
de lichte, kraanonafhankelijke AluStar.

De XT-generatie combineert 
3 verankeringsmethoden in 
één systeem - zonder extra te 
monteren onderdelen. U bent 
dus uitgerust voor elke uitda-
ging op de bouwplaats.

Enkelzijdig of dubbelzijdig verankeren

De volgende generatie 
flexibiliteit en rendabiliteit

StarTec XT is een multifunctionele 
bekisting met een geoorloffde 
mogelijke betondrukopname van 
60 kN/m² en is de ideale oplos-
sing voor toepassingen in de 
woning- en utiliteitsbouw.
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Het ingebouwde 
combi-ankerpunt
Kies met één handgreep uit 
3 verankeringsmethodes

Simply smart

 Æ Afmeting
 - Tot 8,91 m² bekistingsoppervlak per paneel (330 x 270 cm)
 - Paneelhoogtes van 330, 270 en 135 cm en slechts 8 paneelbreedtes 

voor probleemloze hoekoplossingen bij elke wanddikte

 Æ Prestatie
 - Geoorlooffde mogelijke betondrukopname (volgens DIN 18218) 

 volvlaks 60 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, regel 6) 

 Æ Universeel gebruik in de utiliteits- en woningbouw

 Æ Gesloten stalen profiel
 - Statisch robuust
 - Torsiestijf
 - Thermisch verzinkt voor een eenvoudige reiniging  

en een verminderde betonaanhechting

 Æ Het smarte functieprofiel
 - Met ingelaste Dywidag moeren
 - Functieprofiel van gesloten staalprofiel met ingelaste DW-15 moeren 

voor een snelle en krachtgesloten bevestiging van toebehoren met 
slechts één onderdeel - de flensbout 

 Æ Het in het paneel ingebouwde combi-ankerpunt met draaibare 
corpus voor 3 verankeringsmethodes in één systeem
 - Montagetijd voor extra delen en toebehoren valt weg
 - Geen losse delen
 - Eenvoudig in het gebruik

 Æ Binnen- en buitenbekisting is identiek

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - MEVA bekistingsslot voor krachtgesloten verbinding met slechts 

 enkele hamerslagen
 - Inkervingen bij paneelbreedtes van 135 cm. Daardoor gemakkelijk af 

te stellen met een koevoet
 - Hoogwaardige vol kunststof bekistingsplaat alkus met 7 jaar garantie
 - Uniforme flensbout voor alle toebehoren

 Æ Volledig compatibel met StarTec en AluStar
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Mammut 350

Mammut toont formaat
Volvlaks mogelijke betondrukopname tot 100 kN/m²

MEVA heeft ooit pionierswerk verricht met de grote, maar modulaire Mam-
mut-paneelbekisting, waarmee de weg werd geëffend voor nieuwe efficiëntie 
in de bekistingsbouw.

De Mammut productfamilie biedt maximale rendabiliteit en flexibiliteit in de 
industrie- en constructiebouw en zet telkens weer nieuwe maatstaven in de 
industrie. Het  grote voordeel van het systeem Mammut 350 is de volvlaks 
 mogelijke betondrukopname tot 100 kN/m².

Mammut 350 is gemakkelijk te plaatsen en maakt een  willekeurige stijgsnel-
heid mogelijk tot een hoogte van 4 m. Door zijn grote afmetingen van 8,75 
m² per paneel is een snelle voortgang van de bouw gegarandeerd. Vloer-
hoogtes tot 350 cm zonder verhoging kunnen worden bereikt met slechts 
één paneel. 
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Simply smart
De industriebekisting Mammut 350

 Æ Afmeting
 - Tot 8,75 m² bekistingsoppervlak per paneel (350 x 250 cm)
 - Voor een vloerhoogte tot 350 cm zonder verhoging

 Æ Prestatie
 - Geoorloofde mogelijke betondrukopname (volgens DIN 

18218)  volvlaks 100 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, regel 7)

 Æ Universele toepassing in de industriële en constructiebouw

 Æ Gesloten stalen raamprofiel
 - Statisch robuust
 - Torsiestijf
 - Thermisch verzinkt voor eenvoudige reiniging en minder 

betonafzetting

 Æ Het smarte functieprofiel
 - Met ingelaste Dywidag moeren
 - Bevestiging van alle toebehoren, b.v. Consoles, richtsteunen en 

richtprofielen met de flensbout van MEVA

 Æ Verankeren met schuine of in hoogte verschoven bekisting
 - Ankerpunt met aan beide zijden gelaste, taps toelopende 

stalen ankergatmof

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - MEVA bekistingsslot voor krachtgesloten verbinding met 

slechts enkele hamerslagen
 - Inkervingen bij paneelbreedtes van 125 cm en meer. Daardoor 

gemakkelijk af te stellen met een koevoet
 - Hoogwaardige vol kunststof bekistingsplaat alkus met 7 jaar 

garantie

 Æ Compatibel met Mammut XT  
met 3 verankeringsmethodes in één systeem

15

i



Mammut XT
Variabel en zonder veel moeite verankeren

Zo flexibel en eenvoudig 
was grootvlaks bekisten 
nooit eerder

Mammut is de krachtige, economische  oplossing 
voor grootformaat modulaire bouw. Met het 
nieuwe systeem Mammut XT verlegt MEVA 
de grenzen en zet daarmee zijn succesverhaal 
voort op het vlak van de 100 kN/m² bekisting. 
 Mammut XT overtuigt op het bouwterrein door 
uiterst hoge rendabiliteit. Mammut XT – de 
 bekisting voor de hoog- en constructiebouw.

 Ik laat mij overtuigen door  gefundeerde 
argumenten:  30 % kortere 
 bekistingsduur en aanzienlijk  minder 
 delen – dan ben ik qua efficiëntie 
 duidelijk  superieur. 
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Simply smart

 Æ Afmeting
 - Tot 8,75 m² bekistingsoppervlak per paneel (350 x 250 cm)
 - Voor een vloerhoogte tot 350 cm zonder verhoging

 Æ Capaciteit
 - Geoorloofde mogelijke betondrukopname (volgens DIN 

18218)  volvlaks 100 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, regel 7)

 Æ Universele toepassing in de industriële en constructiebouw

 Æ Gesloten stalen profiel
 - Statisch robuust
 - Torsiestijf
 - Thermisch verzinkt voor een eenvoudige reiniging en een 

verminderde betonafzetting

 Æ Het smarte functieprofiel
 - Met ingelaste Dywidag moeren
 - Bevestiging van alle toebehoren, b.v. consoles, richtsteunen en 

richtprofielen met de flensbout van MEVA

 Æ Het combi-ankerpunt dat ingebouwd is in het 
 bekistingsframe 
 - Montagetijd voor extra delen en toebehoren valt weg
 - Geen losse delen
 - Eenvoudig in het gebruik

 Æ Binnen- en buitenbekisting is identiek

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - MEVA bekistingsslot voor krachtgesloten verbinding met 

slechts enkele hamerslagen
 - Inkervingen bij paneelbreedtes van 125 cm en meer. Daardoor 

gemakkelijk af te stellen met een koevoet
 - Hoogwaardige vol kunststof bekistingsplaat alkus met 7 jaar 

garantie
 - Uniforme flensbout voor alle toebehoren

 Æ Volledig compatibel met Mammut 350

Het ingebouwde 
combi-ankerpunt
Kies met één handgreep uit 
3 verankeringsmethodes

De fixeerbare an-
kerstaafhouder
Kan overal in het systeem 
worden bevestigd

Bekistingsslothouder
Vast ingebouwd aan de 
 dwarsbalken – voor een 
eenvoudige logistiek op het 
bouwterrein
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MIS – MEVA Integrated Safety

Veiligheid in elke 
 opbouwstatus
Efficiënt en slim

De inklapbare complete oplossing MIS staat 
voor een volledig uitgerust veiligheidssysteem 
voor MEVA wandbekisting. Klim-, val- en kop-
beveiliging, frontleuning en steigerverlengingen 
verhogen de veiligheid in elke opbouwstatus, 
parkeerposities voor toebehoren vereenvoudigen 
het werk. MIS staat voor snelle bouwvoortgang 
zonder economische compromissen.
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Simply smart

 Æ Veiligheid
 - MIS is gebaseerd op de prestatie-eisen van  

DIN EN 12811 en DIN EN 12812
 - Gebruik op meerdere verdiepingen tegelijk
 - Alles in één systeem: werkplatform,  

toegangsladder, zelfsluitend toegangsluik,   val- 
en kopbeveiliging, frontleuning, parkeerposi-
ties voor alle toebehoren.

 - Steigers zonder obstakels: richtschoren buiten 
de leuning

 - Belastbaar tot 150 kg/m² (belastingsklasse 2)

 Æ Rendabiliteit
 - Eenmalige montage vermindert werklast en 

versnelt de bouwvoortgang
 - Stapelbaar voor plaatsbesparende opslag, 

transport en bouwplaatslogistiek, hoogte  
ingeklapt < 30 cm

 - Hoogte instelbaar in rasters van 5 cm
 - Compatibel met MEVA loopkonsoles
 - Centerpen- en bekistingsslothouders
 - Duurzaam door thermisch verzinkt staal
 - Toegangsoplossing met slechts twee platform-

breedtes (250 / 125 cm)
 - Platforms blijven op het element,  

gemakkelijke verplaatsing van de eenheid 
door kraanlift

 - Inklapbare kopbeveiliging

19
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Radius

De traploos verstelbare 
ronde bekisting
Voor radiussen vanaf 250 cm

Dit flexibele systeem voor alle ronde muren bestaat uit gebruiksklare 
 bekistingspanelen die kunnen worden gebruikt voor radiussen vanaf 250 cm. 
Op het bouwterrein kunnen de panelen met het ingebouwde spindelsysteem 
in de gewenste radius worden gevormd. Als speciale service bieden wij ook 
de exacte afstelling van de radiussen door MEVA-medewerkers op aanvraag 
of leveren wij u geprefabriceerde sjablonen voor radiussen af fabriek. Radius 
is compatibel met de MEVA-wandbekistingssystemen AluStar, StarTec, Mam-
mut 350 en Mammut XT.
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Simple, smart

 Æ Capaciteit
 - 60 kN/m² mogelijke betondrukopname
 - Voor hoge bouwdelen, hoge stortsnelheden 

en lange stortfases

 Æ Compatibiliteit
 - AluStar
 - StarTec
 - Mammut 350
 - Mammut XT

 Æ Paneelverbinding met het MEVA- 
bekistingsslot
 - Probleemoplosser en snelle aansluiting op 

rechte wanden
 - Dezelfde werkwijze, vereenvoudigde logistiek
 - Snelle, loonbesparende montage

 Æ Simpel te verhogen met 
richtprofiel RS en M-bekistingsslot

 Æ Doordacht MEVA-productontwerp
 - Op de millimeter nauwkeurige instelling 

voor ronde radiussen door middel van vast 
 ingebouwde spindels.

 - Gecoate stalen bekistingsplaat
 - Het gebruik van MEVA-accessoires maakt 

werkprocessen veilig en efficiënt
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Circo

Twee halfronde 
 elementen – om het 
rond te krijgen
Stevige, vormvaste ronde kolombekisting van staal

Circo is het juiste antwoord voor ronde kolommen en voldoet aan alle 
eisen voor zichtbeton. Deze stalen bekisting bestaat identieke halfronde 
 kolomelementen. De hoogwaardige primer en de antiroestbehandeling 
 zorgen er voor dat de bekisting een goede corrosiebescherming heeft en 
gemakkelijk te reinigen is. De maximale betondruk bedraagt 120 kN/m². In 
combinatie met panelen van de wandbekistingssystemen AluStar, StarTec, 
Mammut 350 en Mammut XT kan het Circo-element bovendien worden 
gebruikt voor het bekisten van ronde wandafsluitingen.
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Simple, smart

 Æ Optimaal maatraster
 - Elementen 3 m en verhogingsdelen 1 m en 

0,5 m hoog voor alle gangbare hoogten in 
een raster van 50 cm

 - Diameter in een raster van 5 cm van 25 tot 
80 cm

 - Exact passend door verschuivingsvrij verhogen

 Æ Veiligheid door
 - Stortplatform met toegangsluik 
 - Ladder

 Æ Doordacht MEVA-productontwerp
 - Snelle montage en verbinding van de 

 halfronde elementen met het MEVA 
 bekistingsslot

 - Ronde wandafsluiting
 - Eenvoudige montage van andere 

 MEVA-toebehoren
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CaroFalt

De  opvouwbare 
en  verplaatsbare 
 kolombekisting
Snel en veilig naar een perfect resultaat

Met CaroFalt kunnen hoogwaardige kolommen snel en efficiënt worden gestort. 
De vier identieke panelen zijn, net als de wieken van molens, op een gelede 
 manier met elkaar verbonden en zijn daardoor snel inzetbaar. De complete unit 
kan met behulp van klemwielen naar de volgende locatie worden verplaatst of 
met slechts één hijs naar de volgende verdieping worden getransporteerd. 
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Simple, smart

 Æ Optimaal elementassortiment
 - Snelle en hoge stortfases met kolomdiameters  

van 20 tot 60 cm
 - Doorsnede vierkant of rechthoekig  

aanpasbaar in een raster van 5 cm

 Æ Ingebouwde veiligheid
 - Stortplatform 
 - Ingebouwde trap met rugbescherming
 - Onderbouwing garandeert veilig en snel werken

 Æ Doordacht MEVA-productontwerp
 - Vol kunststof bekistingsplaat alkus 
 - Verbinding tussen onderbouwing en basispanelen met 

 AS-bekistingsslot
 - Gesloten stalen raamprofiel: statisch robuust, thermisch 

 verzinkt met MEVA-nabehandeling. Daardoor lange levensduur 
en eenvoudig te reinigen

 - Handige schroefklem voor het snel openen en sluiten van de 
bekisting, ook vanaf de ladder.

 - Panelen snel verbinden
 - Voldoet aan de strengste zichtbetoneisen
 - Gebruik van standaard MEVA-toebehoren

 Æ Max. mogelijke betondrukopname 100 kN/m²
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MEVA-steunbokken en steunconsoles

Het smarte systeem voor 
enkelzijdig werken
Ideaal voor enkelzijdig storten op grond en 
 bouwputbeschoeiing

De steunbokken en steunconsoles worden voornamelijk gebruikt bij het 
werken tegen een bestaande structuur aan zoals een muur of rots en er 
dus alleen enkelzijdig wordt bekist. De betondruk wordt via de bekisting de 
 steunbok in geleid en van daaruit weggeleid naar de fundering. 

Absorptie van zware lasten waar weinig 
plaats is.

Afschoring van enkelzijdige wanden tot 
13,50 m.
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Simply smart

 Æ Robuuste stalen constructie met 
 poedercoating

 Æ Kan worden gecombineerd met alle 
 MEVA-toebehoren, de ronde bekisting 
Radius bekistingsplaat of met speciale 
 c onstructies

 Æ Verticaal of horizontaal te gebruiken

 Æ Verankeringssysteem met DYWIDAG-ankers 
voor hoge statische veiligheid

 Æ Slechts 2,45 m diep, past op elke 
 vrachtwagen en kan plaatsbesparend op 
het bouwterrein worden opgeslagen

 Æ Modulaire en snelle verhoging met 
 STB-opzetstukken

 Æ Hoge arbeidsveiligheid dankzij de aanvulling 
met SecuritBasic

Steunbok STB 450

De STB 450 is bij uitstek geschikt voor het storten op grond 
en bouwputbeschoeiing. De STB 450 kan worden verhoogd 
met 1,50 m hoge opzetstukken. Dan kunnen er enkelzijdige 
wanden mee worden bekist tot een hoogte van 13,50 m. 
De STB 450 is slechts 2,45 m diep, past op elke  vrachtwagen 
en kan  plaatsbesparend op 
het bouwterrein  worden 
 opgeslagen. Hij kan  eenvoudig 
met de kraan of met 
 zwenkwielen worden verplaatst.

Steunconsole SK 80

Steunconsole SK 150

Steunbok STB 300

Steunbok STB 300 Plus 
+ opzetstuk 50 STB

Steunbok STB 450

Steunbok STB 450
+ opzetstuk 150

Steunbok STB 450 
+ opzetstukken 150 + platform SecuritBasic

Steunconsoles SK 80 en SK 150 

De oplossing voor enkelzijdige afschoringen tot 150 cm 
met veel goed doordachte productdetails. Speciaal voor 
 bodemplaten en vloerrandbekistingen, spilbaar voor 
 hellinghoeken +/- 15°.

Steunbok STB 300 en STB 300 Plus

De STB 300 en 300 Plus zijn stevige en  voordelige 
 oplossingen voor enkelzijdige toepassingen mit 
 standaardbekisting of speciale bekisting. Door hun compacte 
ontwerp passen ze zich optimaal aan de meest uiteenlopende 
omstandigheden op de bouwplaats aan.
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Triplex

De modulaire 
 zwaarlaststeun
Afschoring hoog en stabiel

Triplex is het schuine afschoringssysteem voor hoge wand- en 
 kolombekistingen. Ook flexibel inzetbaar voor andere horizontale en  verticale 
afschoringen. Triplex bestaat uit modules die op de bouwplaats op de 
 gewenste lengte samengesteld kunnen worden. Basiselementen in de lengtes 
50 / 100 / 200 / 300 cm worden aangevuld met voet- of kopstukken met 
draadstang die dankzij een rechts-links-schroefdraad eenvoudige fijnafstelling 
mogelijk maken.

Triplex is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 

 - Triplex R  
voor gebruik met richtsteunen. Hierbij vindt eenvoudige bevestiging plaats 
met een aansluitverbinding voor wand- en kolombekistingen tot 16 m. 

 - Triplex SB 
voor een statisch werkzame afschoring van de steunbok STB tot 13,50 m.
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Simply smart

 Æ Voor het schoren en afstellen van hoge 
wand- en kolombekistingen

 Æ Stevig en robuust voor veiligheid op zeer 
grote hoogte en voor een statisch effectieve 
afschoring van de steunbok STB

 Æ Flexibel te combineren

 Æ Economisch en snel

 Æ Behalve de schuine afschoring ook nog 
diverse andere toepassingsmogelijkheden, 
verticaal en horizontaal

Triplex als ondersteuning voor platformen, bij uitkragende 
vloeren en zwevende balkons.
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MevaDec

De efficiënte en 
 ergonomische 
vloerbekisting 
De nieuwe generatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

te reinigen en minder betonafzetting

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - Hoogwaardige vol kunststof bekistingsplaat 

alkus AL 10 met langlopende garantie van 
7 jaar

 - Lange levensduur en eenvoudig te repareren

 Æ Compatibel met de voorgaande generatie

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

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

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

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

De conventionele 
 vloerbekisting
Rendabel en beproefd

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

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

Simply smart

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

 Æ U kiest zelf de bekistingsplaat

 Æ Rastervrijheid voor de juk- en dwarsdragers

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

 Æ Aanpassing aan veranderende en 
 verschillende plattegrondindelingen en 
 vloerdiktes

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

Flexibel, ook bij grote oppervlakken.

Flexibel aan te passen aan elke bouwwerkgeometrie.
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VarioMax

Slechts drie componenten
Economisch, eenvoudig en duurzaam 

VarioMax is een licht en flexibel ondersteuningssysteem voor het maken van 
breedplaat- en in situ betonvloeren met weinig onderdelen. Het bestaat uit 
slechts drie componenten: bouwstempels, dubbele dragers en inschuifdragers. 
In vergelijking met conventionele methoden zijn voor VarioMax tot 50% minder 
stempels en componenten nodig waardoor de werklast wordt verminderd. De 
voordelen van het systeem zijn: het lage gewicht, de eenvoudige bediening en 
de flexibele aanpassing aan elke plattegrond.

VarioMax is volledig compatibel met de stempels en ondersteuningssystemen 
van MEVA. De rastervrije, uitschuifbare dubbele en inschuifdragers van alumi-
nium zijn licht, ze hebben een hoog draagvermogen en een lange levensduur 
en zijn dus duurzamer dan H20-dragers. Dankzij de poedercoating is er minder 
betonhechting zodat de dragers snel kunnen worden gereinigd. Dat bespaart 
grondstoffen.
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De geïntegreerde houderstift bepaalt de 
positie van de stempels, vereenvoudigt de 
opbouw en voorkomt dat de stempel eruit 
valt.

Uitschuifbare hoofd- en inschuifdragers, 
hoog draagvermogen, licht en flexibel 
 instelbaar.

Simpel, krachtenbesparende bediening door 
laag gewicht.

Volledig compatibel met de MEVA stempels 
en de ondersteuningssystemen MEP en 
MT 60.

Simply smart

 Æ Licht en flexibel ondersteuningssysteem voor 
breedplaatvloeren
 - Laag gewicht
 - Hoog draagvermogen

 Æ Geïntegreerde houderstift in de dragers
 - Het stempelraster bepaalt de positie van de stem-

pels – voor simpele opbouw
 - Angststempels zijn overbodig 
 - Minder tijd en materiaal nodig. Dat bespaart kos-

ten en vereenvoudigt de opslag en de logistiek

 Æ Volledig compatibel met de MEVA stempels en 
ondersteuningssystemen

 Æ Uitschuifbare dubbele dragers en inschuifdra-
gers van aluminium met poedercoating
 - Lange levensduur en duurzamer dan H20-dragers
 - Geringe betonhechting, gemakkelijk te reinigen

 Æ Slechts drie componenten en weinig onderdelen
 - Bouwstempel, dubbele dragers en inschuifdragers
 - Rasterloze aanpassing aan elke plattegrond
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MEVA FormSet

De systeemonafhankelijke 
toebehoren 
Gemakkelijker werken, loonkosten besparen

Valbeveiligingen zijn altijd zo goed als hun 
basis - de solide verbinding met de  fundering 
dus. De insteekschoen Universal MFS vormt 
in combinatie met de MEVA-balusters en het 
veiligheidstraliewerk een sterke valbeveili-
ging rondom. Dit gebeurt heel simpel met 
het beproefde spiraalanker DW 15/100 of 
het snelanker DW 15, dat met een flensbout 
12 stevig is bevestigd. 

EuMax is het sterke, uitgebreide stempelas-
sortiment voor alle toepassingen. De hoog-
waardige verzinkte stutten zijn  gecertificeerd 
geproduceerd volgens DIN ISO 9001 en staan 
voor een hoge flexibiliteit en typegeteste 
veiligheid. 

De toelaatbare belasting voor klasse D 
bedraagt 20 kN voor elke uitschuiflengte en 
30 kN voor klasse E.
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Zichtbetondop
De zichtbetondop DW 15 is bedoeld 
voor het volledig afsluiten van de 
nageldop voor zichtbeton. Wordt 
ingeplakt met betonlijm A + B.

Nageldop
De nageldop voor zichtbeton DW 
15 is van rode kunststof en wordt 
gebruikt om de ankerhuls DW 15 aan 
de bekistingsplaat te bevestigen. 

Met vier uitsparingshoeken maakt u in een handomdraai een uitsparingsset. 
Door de verschillende lengtes van de bekistingsplaten kunnen ze flexibel 
 worden ingezet. Voor een optimaal resultaat raden wij aan om driehoeklijsten 
op de bekisting te bevestigen.

Meer ruimte nodig bij het 
storten? Geen probleem: 
door de wig te verplaatsen, 
kan de kantelbeugel 15° 
worden gekanteld. 

Simply smart

 Æ Stevige constructie en onverliesbare delen

 Æ Veilig, snel en met een lange levensduur

 Æ Bespaart tijd, geld en materiaalkosten

 Æ Handige toebehoren

 Æ Eenvoudig in het gebruik

 Æ Uiterste betrouwbaarheid

Het snelanker DW 15 (SW 17) kan samen met de ankerplaat met een accuschroe-
vendraaier of een ratel worden losgedraaid en voor de volgende stortfase worden 
hergebruikt. Omdat de spiraalveer in het beton blijft zitten, wordt er voor de 
volgende bekistingsinzet gewoon een nieuwe spiraalveer op het anker geplaatst.
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Systeem van 
 ondersteuningsplatforms MT 60

 Ingebouwde 
 veiligheid en 
 snelheid
Grote torenhoogtes met een paar 
 standaard onderdelen 

Met slechts drie paneelhoogtes (100, 75 en 50 cm) en de tot 
44 cm c.q. 62 cm in de hoogte afstelbare voet- c.q. hoofd-
spillen is elke gewenste torenhoogte tot 18,66 m (conform 
type-examen)  realiseerbaar. 

MT 60 kan gemakkelijk zonder gereedschap gemonteerd 
worden en kan met een hijs of met de looprol als complete 
toreneenheid verplaatst worden. Alle delen zijn thermisch 
verzinkt. Het resultaat: een lange levensduur, weinig reiniging 
en onderhoud en dat bij maximale veiligheid op elke hoogte.

Ingebouwde kraanogen op elk frame

Compatibel met alle MEVA- vloersystemen

Ingebouwde veiligheid bij het opbouwen, 
verwijderen en tijdens het gebruik

Compatibel met ondersteuningsplatform MEP
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Simply smart

 Æ Efficiënt
 - 60 kN per stijl voor zware lasten en vloerdikten tot 71 cm

 Æ Ingebouwde veiligheidsoplossingen
 - Veiligheidsladder in elk segment
 - Valbeveiliging rondom op het werkplatform
 - Toegangsluik
 - Borgende verbinding reeds bij het opbouwen
 - Loopvlakken automatisch in het frame vastgezet

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - Eenvoudige montage, horizontaal of verticaal op de grond – 

zonder gereedschap, bouten, stekker
 - Eenvoudig verplaatsen met een kraanlift of op rollen als 

 complete torenunit - geïntegreerde kraanogen op elk frame
 - Slechts drie frametypes voor alle hoogte tot 18,66 m:  

100, 75 en 50 cm
 - Max. Gewicht ca.15 kg per los onderdeel 

Moduleverbinding 
die met een simpele 
 draaibeweging wordt 
geborgd
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1

2

Systeem ondersteuningsplatformen 
MEP

Flexibel in gebruik
MEVA-kwaliteit tot in het kleinste detail

Voor alle toepassingen op hoogte. MEP zorgt niet voor een 
"stempelbos", maar past zich dankzij het modulaire steem 
flexibel aan elke gebouwengeometrie aan. Bovendien zijn er 
weinig basisonderdelen nodig om een stabiele ondersteu-
ningsplatform met het frame op te bouwen. MEP maakt een 
flexibele hoogteaanpassing mogelijk voor het ondersteunen 
van vloerbekistingen, bekistingstafels, balken of prefab-ele-
menten tot een hoogte van 21 m. 

Weinig basisonderdelen

Uittrekbare binnenbuis

Snelzaksysteem SAS

Veiligheid door MEP-frame- 
snelsluiting

Compatibel met alle 
MEVA- vloersystemen en 
ondersteunings platform MT 60

MEP-frame-snelsluiting Steunen MEP met SAS
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Simply smart

 Æ Efficiënt
 - Veelzijdig inzetbaar voor het ondersteunen van 

vloerbekistingen, bekistingstafels, balken of 
 geprefabriceerde elementen tot 21 m hoogte

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - Weinig basisdelen: steun, verlenging,  frame en 

daardoor overzichtelijke magazijnopslag en snelle 
beschikbaarheid

 - De uittrekbare binnenbuis kan bij elke MEP-steun 
apart worden ingesteld

 - Veiligheid in één oogopslag dankzij de  
MEP- framesnelsluiting

 - Aansluiting van de uithardingsframes op de 
 MEP-steun met snelsluiting

 - Verstelbare diagonale kruisen voor elke 
 steunafstand tussen 90 en 300 cm

 - Buiskoppeling MEP kan naar wens aan het profiel 
worden bevestigd

 - Kantelbare onderslagplaat compenseert schuin 
aflopende vlakken

 - Automatische beveiliging tegen uitlichten op alle 
platforms

 - Hefwagen voor het verplaatsen van complete 
steigereenheden

 Æ MEVA-zaksysteem
 - Het snelzaksysteem SAS op de steun MEP ontlast 

de stijl met een hamerslag

SAS
Ontlast de stijl met een 
hamerslag
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De eenheden van de 
 bekisting en de werksteigers 
worden zonder enige moeite 
volledig verplaatst. Ankers 
en toebehoren kunnen op 
alle hoogtes veilig worden 
bediend.

SecuritBasic – het veiligheidssysteem

Veiligheid voor elke wandbekisting

SecuritBasic wordt, net als 
alle andere MEVA-toebe-
horen, met de flensbout 
aan de ingelaste DW-moer 
in het functieprofiel beves-
tigd. Extra bevestigingen en 
 onderdelen zijn niet nodig. 
Dit vergemakkelijkt de 
opbouw.

Alles in één systeem: platforms,  toegangsladders, 
 klimkooi, frontleuning, richtkonsoles en 
 kopleuningstijl

SecuritBasic is het MEVA-veiligheidssysteem met werksteigers voor 
 economisch werken op elke hoogte. Het voorkomt ongelukken door middel 
van collectieve veiligheid en verbetert de efficiëntie van het werk.  SecuritBasic 
is compatibel met StarTec, StarTec XT, Mammut 350, Mammut XT en 
 steunbok STB 450. De losse onderdelen kunnen in elk ander systeem worden 
gebruikt. Dit vermindert de complexiteit en de materiaalvoorziening.

Vier platforms maken een flexibele aanpassing aan de bekistingsstructuur 
mogelijk. De platformbreedte van 75 cm zorgt voor comfortabel en veilig 
werken.
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Simply smart

 Æ Veilig
 - Compleet veiligheidssysteem in  assemblage- 

en storttoestand

 Æ Krachtig
 - Belasting tot 200 kg/m²

 Æ Smart MEVA productontwerp
 - Compleet veiligheidssysteem met stortplat-

form, geschikt voor StarTec, StarTec XT, 
 Mammut 350, Mammut XT en steunbok 
STB 450

 - Krachtgesloten aanbrenging met slechts één 
onderdeel – de flensbout
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Dankzij de lage  stapelhoogte 
is weinig opbergruimte 
 vereist voor opslag en 
 transport.

BKB – het opvouwbare stortplatform 

Veiligheid op alle 
 niveau's
Gewoon vastzetten

Met opvouwbare stortplatform van MEVA kan snel een veilig werkplat-
form aan het bekistingspaneel worden bevestigd – uitklappen, bevestigen, 
 werken. Voor de MEVA-bekistingssystemen AluStar, StarTec, Mammut 350 en 
 Mammut XT zijn er zelfborgende profielbevestigingen.

De zijreling 125 kan flexibel worden gebruikt voor de  restmaatcompensatie, 
als rugbescherming en voor het sluiten van de kopse kant. Diverse 
 steigerlengtes maken een flexibele aanpassing aan elke eis mogelijk.

Eenvoudig, veilig en snel. Het opvouwbare stortplatform wordt gewoon 
in de bekistingen opgehangen.
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Simply smart

 Æ Veilig
 - Zelfborgende profielbevestiging
 - Veiligheid dankzij zijreling en 

 binnenhoekplatform

 Æ Snel: uitklappen, bevestigen, werken

 Æ Krachtig
 - Belasting 2 kN/m², conform DIN 4420

 Æ Smart MEVA productontwerp
 - Voorgemonteerd, railing uitklapbaar
 - Comfortabele platformbreedte: 125 cm
 - Geringe stapelhoogte van 17 cm
 - Platformlengten 140, 235 en 300 cm

45

i



KAB – de klapsteiger

Veelzijdig inzetbaar
Voor de meest uiteenlopende 
 toepassingen in de hoogbouw

De MEVA-klapsteiger KAB kan zonder extra gereedschap en 
zonder losse onderdelen direct uit de stapel worden gebruikt. 
Terwijl het platform wordt opgehesen, wordt het uitgeklapt 
en automatisch vergrendeld.

Of het nu gaat om een veiligheidsrailing op metselwerk of 
een dakrand of als klimsteiger in combinatie met bekisting – 
de KAB is een voordelig en robuust werkplatform dat slechts 
weinig extra onderdelen nodig heeft en aan bijna elke situatie 
in de hoogbouw kan worden aangepast. 

KAB met naloopplatform 
voor het verrichten van 
 ombouwwerkzaamheden.

46



Simply smart

 Æ Flexibel en veilig
 - als veiligheidsrailing
 - als werkplatform
 - als klimsteiger met bekisting
 - als veiligheidsrailing en vangsteiger onder de 

dakrand (met ophanging 100)

 Æ Krachtig
 - Kegel- of lusophanging voor een mobiele 

belasting van 3,0 kN/m²
 - Wandbekistingshoogten tot 4,25 m 

 ondersteunbaar met richtsteunen op het 
platform

 Æ Smart MEVA productontwerp
 - Snelle opbouw zonder montage
 - Comfortabele platformbreedte van 190 cm – 

voldoende ruimte voor bekisting en steigers
 - Platformlengte 225 en 350 cm
 - Hoekplatforms voor diverse geometrieën
 - Ingeklapt slechts 25 cm hoog. Dus efficiënte 

opslag en logistiek

Het 190 cm brede platform biedt voldoende ruimte bij 
 opgestelde bekisting of torensteiger. Die hoekplatforms 
 kunnen voor rechte bouwwerkhoeken en voor stompe en 
spitse hoeken worden gebruikt.

Automatische zwaartekrachtbeveiligingen aan de 
 versterkingsbalken.
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Traptoren MTT

Trap tot 115 m en hoger
Veilig, eenvoudig, comfortabel

Naast de volledig geïntegreerde trappen met rugbeschermingskorf en 
vaste ladder voor wand-, kolom- en ronde kolombekisting, biedt MEVA de 
 trappentoren als comfortabel trapsysteem aan.

De MEVA traptoren MTT is de complete oplossing voor het stationair stijgen 
en afdalen in elke situatie. Valt op door zijn flexibiliteit en zijn eenvoudige 
opbouw. De traptoren kan zowel op de grond liggend als staand gemonteerd 
worden verhoogd. Met de typeberekening zijn opbouwhoogten mogelijk tot 
ca. 115 m.
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Simply smart

 Æ Kan worden gebruikt als
 - Traptoren voor verticale trappen
 - wapeningssteiger

 Æ Modulaire vormgeving
 - Weinig systeemdelen
 - Eenvoudige montage
 - Flexibel aan te passen en uit te breiden

 Æ Met de typeberekening zijn opbouwhoogten 
mogelijk tot ca. 115 m; met een speciaal 
attest is verder verhogen mogelijk

 Æ Slipvaste stalen vloeren, belastbaar tot 
200 kg/m²

 Æ Doorlopend dezelfde traphoogte

 Æ Uitgang aan de voor- en lange zijde mogelijk 

 Æ Robuuste constructie, flexibel te monteren

De MTT-stijlen hebben om de 50 cm geperforeerde platen 
voor maximaal acht aansluitingen. Vier kleine uitsparingen in 
de geperforeerde plaat zijn haakse aansluitingen, vier grotere 
uitsparingen zijn voor aansluitingen in willekeurige hoeken.
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Tribunetoren Space

Efficiënt op grote 
hoogten
Veilig omhoog gaan en werken

De tribunetoren Space levert met slechts enkele systeemdelen 
de vereiste afschoring voor de bekisting en doet tevens dienst 
als veilig werkplatform voor wapenings- en betonstortwerk, 
ook op meer dan 35 m hoogte.

Als bijzonder hoge, verticale bouwdelen als stutten of 
zuilen worden bekist, dan biedt MEVA met de tribunetoren 
Space een veilig en voordelig alternatief voor conventionele 
afschoringsvarianten. De afzonderlijke torensegmenten met 
het vierkante oppervlak von 4,80 m worden op de grond 
voorgemonteerd en met bouten aan elkaar bevestigd. Deze 
constructie bestaat uit segmenten met een hoogte van 
300 cm en verlengstukken van 50 en 100 cm.

De tribunetoren Space kan gemonteerd veilig en snel met de 
kraan worden verplaatst. De werkvlakken worden uitgerust 
met de gangbare delenvloer. U kunt de klimopeningen dus 
aanbrengen waar u dat wilt.
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Simply smart

 Æ Tirbunetoren met vierkant oppervlak voor 
verticale bouwdelen (pijlers en stukken 
wand) 
 - Weinig systeemdelen
 - Afschoring voor de bekisting
 - Werkplatform voor wapenings- en 

 betonstortwerk
 - Oppervlak 4,80 m x 4,80 m met 

 klimopeningen

 Æ Robuuste stalen constructie met 
 poedercoating

 Æ Flexibel te monteren

 Æ Voormontage op de grond, kan worden 
verhoogd

 Æ Segmenten 3,00 m hoogte en 
 verlengstukken 0,50 en 1,00 m verkrijgbaar

 Æ Windbelasting kan de tribunetoren in 
 worden geleid

 Æ Elke stortfase kan aan de bekisting worden 
aangepast

 Æ Perfecte aanvulling op MEVA zuilen- en 
pijlerbekistingen

 Æ Gering transportvolume; de  bouwhoogte 
bedraagt 2,46 m en past dus op elke 
 vrachtwagen 

Voorgemonteerde segmenten verplaatsen 
voor een snelle hoogteafstelling.
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Klimsteiger KLK 230 

Veilig en flexibel
De multifunctionele klimsteiger

De klimsteiger KLK 230 met zijn 2,30 m brede platform biedt alle 
 technische voordelen van het bekisten van grote oppervlakken, op elke 
 bouwwerkhoogte – even veilig als op de grond. 

De KLK 230 kan worden gebruikt als klimbekisting en als werksteiger voor 
wapenings-, bekistings- en stortwerkzaamheden. Dit kan gemakkelijk worden 
uitgebreid met een omloopsteiger om veilig de noodzakelijke nabewerkingen 
te verrichten.

De KLK 230 klimsteiger wordt vast verbonden met de wandbekisting en 
vormt zo een kraanbare klimunit. Met de bekistingshouder kan de bekisting 
zowel in de hoogte (tot 23 cm) als in de hellingshoek fijn worden versteld – 
voor een exacte aanpassing van de bekisting aan de gebouwgeometrie.

De bekisting kan met behulp van een loopwagen 70 cm worden 
 teruggetrokken, waardoor een comfortabele werkruimte ontstaat voor 
 reinigings- en wapeningswerkzaamheden.

De klimsteiger KLK 230 bestaat uit klimconsoles, wandsteu-
nen, ondergrond en railingen. 
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Simple, smart

 Æ Bekistingshoogte tot max. 7,25 m 

 Æ Belastuing van de KLK-platforms tot  
6  kN/m² (DIN 4420)

 Æ Klimsteiger met opzetschoen
 - Met het beproefde MEVA-bekistingsslot kan 

de bekisting snel en veilig worden bevestigd 
aan de KLK 230

 Æ Klimsteiger met bekistingshouder
 - De bekisting kan voor het werk naar  achteren 

worden gekanteld. Dit vereenvoudigt 
 ontkisten

 - De bekistingshouder met een hoogteverstelbe-
reik van 23 cm maakt een exacte aanpassing 
van de bekisting aan de geometrie van het 
gebouw mogelijk

 Æ Klimsteiger met loopwagen
 - De bekisting kan gemakkelijk worden 

 verplaatst (loopweg 70 cm)
 - Comfortabele werkruimte voor bekistings- en 

wapeningswerkzaamheden
 - Barrièrevrij werken
 - De klimsteiger en de bekisting kunnen als unit 

worden verplaatst

 Æ Werkplatform met een platformdiepte van 
2,30 m
 - Veilig en comfortabel werken op elke hoogte

 Æ Het zijnet op de railing biedt bescherming 
tegen omlaagvallende voorwerpen
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Het geleide klimsysteem MGC-H 

Veilig werken op elke 
hoogte
Geleid hydraulisch of met de kraan

Het geleide klimsysteem MGC-H (MEVA Guided Climbing) klimt als unit en 
 bestaat uit een wandbekisting en werksteigers.  Hydraulisch of met de kraan.

Veilige en snelle montage op de grond 
Dankzij het smarte ontwerp van de MGC-H kunnen de units,  inclusief 
 geleiderails en ladderverlengstukken, omloopsteigers en andere 
 componenten, onder eenvoudige montageomstandigheden snel en veilig 
vanaf de grond worden gemonteerd.

Verlengstukken en omloopsteigers van onder af gemonteerd
De verlengstukken, omloopsteigers en ladders worden – als de klimunit aan 
het gebouw is gemonteerd – eveneens vanaf de grond aangebracht. Dit 
verhoogt de veiligheid van het systeem en verbetert de efficiëntie tijdens de 
montage.

MGC-H en wandbekisting – altijd een veilige eenheid
De MGC-H en de wandbekisting vormen altijd een eenheid. Dankzij de 
 geleiderails blijft deze stevig en winddicht verankerd aan het  bouwwerk – 
zowel tijdens de bouw- als de klimfase (hydraulisch of met een kraan). Dankzij 
smarte componenten zoals de qua gewicht verbeterde hydraulische cilinder, 
het mobiele hydraulische aggregaat en de lichte geleidingsschoen MGC-H is 
ergonomisch werken te allen tijde gegarandeerd.

Vaste ladder met 
 rugbeschermingskorf

Volledig gesloten werkplatform 
met daarop wandbekisting en 
stortplatform

Gewichtgeoptimaliseerde 
hydraulische cilinder

Tussensteiger als veilig platform voor het 
 gebruik van de hydrauliek tijdens het klimmen

Mobiel hydraulisch 
 aggregaat

Gemakkelijk te gebruiken:  Omloopsteigers 
kunnen flexibel aan de geleiderails  worden 
aangebracht, om van daaruit veilig 
 nabewerkingen te kunnen verrichten

54



Zelfs complexe geometrieën met verschillende afmetingen 
en verspringende bouwdelen kunnen eenvoudig worden 
beheerst met het geleide klimsysteem MGC-H.

Altijd stevig verankerd aan het gebouw, zowel in de  bouw- 
als in de klimfase.

Simple, smart

 Æ Klimproces hydraulisch of met 
de kraan
 - Biedt een hoge flexibiliteit en 

efficiëntie

 Æ Vrije positionering van de 
 geleiderails tot 4,50 m
 - De breedte omvat een breed 

 scala aan standaardtoepassingen

 Æ Hoge veiligheid
 - Vaste ladders met 

 rugbeschermingskorf 

 Æ Veilige en efficiënte 
 voormontage op de grond

 Æ Levering van  voorgemonteerde 
transportabele bouwdelen 
 mogelijk

 Æ Veilig,  weersonafhankelijk 
 werken verhoogt de 
 productiviteit

 Æ Ergonomisch werken, onder 
andere dankzij de componenten 
met geoptimaliseerd gewicht

 Æ Alles-in-één-oplossing
 - In combinatie met MGS-H zorgt 

MGC-H voor optimale veiligheid 
en een efficiënte bouwvoortgang
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Het geleide veiligheidssysteem MGS-H

Naadloze bescherming op 
elke hoogte
Geleid klimmen, hydraulisch of met de kraan

Het MGS-H (MEVA Guided Screens) geleide veiligheidssysteem is een volledig rondom afgeslo-
ten afzetting van de valkanten op de bovenste verdiepingen en het klimt hydraulisch of met 
een kraan.

Het MEVA Guided Protection System (MGS-H) omsluit naadloos complete verdiepingen, vooral 
bij hoogbouwprojecten, ongeacht de hoogte van het gebouw. De maximale veiligheid voor 
het personeel is in alle werkfases gegarandeerd. De werkzaamheden kunnen in vrijwel alle 
weersomstandigheden worden verricht. De MGS-H blijft gedurende de gehele bouwperiode 
vastzitten aan het bouwwerk. Het kan zowel op de vloer als aan de muur aan het gebouw 
worden bevestigd.

Bij de MGS-H zijn de afmetingen van de units vrij te kiezen en passen ze zich perfect aan de 
vorm van het gebouw aan. Zelfs grote eenheden klimmen snel en veilig in één klimproces. 
De omsluiting is volledig gesloten, naar keuze met trapeziumplaten (geperforeerd/ongeperfo-
reerd) of met verschillende stoffen.
 
Veilige en snelle montage 
De MGS-H wordt veilig en efficiënt gemonteerd op de grond of volledig voorgemonteerd op 
de bouwplaats geleverd om tijd- en ruimtekritische situaties te voorkomen.

Ergonomie
Naast veiligheid ligt de focus op ergonomie: qua gewicht verbeterde hydraulische cilinders, 
een mobiel hydraulisch aggregaat en de 20 kg lichte geleidingsschoen MGS-H vergemakkelij-
ken de montagewerkzaamheden.

Simple, smart

 Æ Systeem met afzonderlijke eenheden
 - Flexibele aanpassing aan de indeling van de 

plattegrond en de geometrie
 - Vrije positionering van de geleiderails
 - Voordelige oplossing voor bijna alle  gebouwen 

dankzij flexibele breedtes

 Æ Veilige en tijdbesparende voormontage 
 - Op de grond
 - Levering van voorgemonteerde componenten 

mogelijk

 Æ Ergonomisch werken dankzij qua gewicht 
verbeterde componenten

 Æ Alles-in-één-oplossing
 - In combinatie met MGC-H of MAC zorgt 

MGS-H voor optimale veiligheid en een 
 efficiënte bouwvoortgang
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Klimproces hydraulisch 
of met de kraan – hoge 
 flexibiliteit en efficiëntie. 

Maximale flexibiliteit en 
gemakkelijker vast te zetten 
dankzij het  klapmechanisme 
en de instelbare 
 geleideschoen.

Maximale veiligheid door het 
rondom gesloten bouwwerk.

Altijd stevig en winddicht 
verankerd aan het gebouw, 
zowel in de werkfase als in 
de klimfase. 
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Automatisch klimsysteem MAC 

Automatisch klimmen op 
grote hoogte
Zelfklimmend, veilig, snel, nauwkeurig

Het automatisch klimsysteem MAC (MEVA Automatic Climbing) wordt 
bij voorkeur gebruikt voor zeer hoge gebouwen en wanneer de hoogste 
 veiligheidseisen worden gesteld. Samen met de wandbekisting klimt de MAC 
rondom volledig afgesloten, kraanonafhankelijk, hydraulisch en zorgt zo voor 
maximale arbeidsveiligheid. De MAC heeft in vele hoogbouwprojecten laten 
zien wat hij kan: bij de twee hoogste kantoorgebouwen in Zwitserland, het 
Roche-gebouw 1 en 2, het hoogste gebouw op het Indiase subcontinent, het 
Palais Royale in Mumbai en het One World Hotel in Singapore.

Veiligheid, nauwkeurigheid en snelheid
MAC combineert veiligheid en snelheid met precisie. Het klimproces van de 
complete unit tot 4,5 m duurt slechts ca. 60 minuten en kan door kleine 
teams worden uitgevoerd. De bijzonder krachtige hydrauliek wordt bovendien 
beveiligd door terugslagkleppen op elke cilinder.

Voormontage
Grote delen van het MAC-systeem kunnen op aanvraag voorgemonteerd 
 worden, zodat de montage op het bouwterrein snel en efficiënt kan verlopen.

Platform 1 
biedt veel werkruimte en voldoende opslagruimte. Het platform biedt ook de 
mogelijkheid om betongieken te integreren.

Platform 1

Platform 3

Wandbekisting

Ladder

Omloopsteiger 
(platform 4)

Platform 2 
volledig gesloten 
 werkplatform

Hydraulische cilinder

Duwbalk

Klimstaven
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Simple, smart

 Æ Kraanonafhankelijk 
 - Zorgt voor snelheid en efficiëntie, vooral op grote hoogte
 - De kraan wordt vrij voor andere taken

 Æ Verloop van de werkzaamheden
 - Beproefde technologie, meer efficiëntie, korte bouwtijd

 Æ Hoge veiligheid
 - Veilige toegang dankzij vaste platforms en ladders

 Æ De krachtige hydrauliek van het automatische klimsysteem 
MAC maakt een 4,5 m lange klimbeweging mogelijk (20 
ton per cilinder)
 - Het klimproces van 4,5 m duurt slechts ca. 60 minuten
 - Klimt als volledige unit

 Æ Het is mogelijk slechts één dag in te plannen voor 
 ontkisten, klimmen en bekisten. Afhankelijk van de duur 
van de wapeningswerkzaamheden zijn op die manier al 
meerdere malen vier dagen per stortfase gerealiseerd.

 Æ Extra omloopsteigers voor andere werkzaamheden maken 
een tweede toegangssysteem overbodig. 

 Æ Volledig overdekte en afgesloten werkplatform
 - Bescherming tegen weersinvloeden en comfortabele 

 werkomstandigheden, bescherming tegen inkijk
 - Bouwduurplanning niet afhankelijk van de 

 weersomstandigheden
 - Maakt onafhankelijk werken aan wanden en vloeren mogelijk

 Æ Alles-in-één-oplossing
 - MAC in combinatie met MGS-H voor optimale veiligheid en 

efficiënte bouwvoortgang
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Speciale bekisting – aluminium & staal

Goed gecombineerd
Een rendabele verbinding

Het combineren van standaarddelen en speciale delen en het modificeren van standaarddelen 
is de efficiënte oplossing, b.v. bij
 - hoekelementen voor waterzuiveringsinstallaties
 - speciale delen voor schuine, afgeronde wanden
 - speciale elementen voor vloeren
 - rechthoekige en ronde bekistingen
 - speciale uitvoeringen van staal in de tunnelbouw

Het MEVA bekistingsslot zorgt voor een efficiënte en krachtgesloten  verbinding tussen stan-
daarddelen en speciale delen.

Met de ronde kolombekisting Circo als basis is het 
 mogelijk een speciale bekisting te maken voor schuin 
aflopende en gebogen bouwdelen. Bijvoorbeeld zoals 
hierboven: Holmfield Exchange, UK.

Verplaatsbare 
tunnelbekisting
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De voor de betreffende eisen van de bouwplaats 
 ontwikkelde uitsparingen overtuigen door hun 
 rendabiliteit bij meervoudige inzet. 

Speciale bekisting op basis van de 
Mammut-wandbekisting.
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Simply smart

 Æ Advies & Planning

 Æ Huren 

 Æ Zichtbeton

 Æ Bouwterreinservice 

 Æ Technische support

 Æ Digitale werkhulpmiddelen

 Æ Herstel

 Æ MEVA Academy

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 be-
langrijk als voor internationale bouwbedrijven. Daarom levert MEVA geïntegreerde totaal-
diensten 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 constructies waarmee onze klanten veilig en snel hun doel kunnen 
 bereiken. 

Met zijn belofte „Formwork. Simple. Smart.“ heeft MEVA een unieke positie op de bekistings-
markt 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.

Diensten

Alles wat de bekisting nodig heeft
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Advies

Het vinden van de beste 
 oplossing voor uw project
Onze bouwingenieurs, applicatietechnici en klantenadvi-
seurs staan persoonlijk en in teamverband voor u klaar. In 
alle fases van het  project en bij alle vragen over bekistings-
technologie. 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
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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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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.

66



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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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.

Het complete pakket Huurplus
Met HuurPlus krijgt u vanaf het begin zekerheid in uw 
calculaties. Naast huur en logistiek zijn alle diensten 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 overeen-
gekomen. 

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 dra-
gende onderdelen van  ondersteuningsplatformen

 Æ Alle controles betreffende veiligheid en functie

 Æ Alle noodzakelijke las- en richtwerkzaamheden

 Æ Vervanging van beschadigde horizontale en kopse dra-
gers 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

68



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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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)


