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Úttörő és iránymutató

Még több MEVA!

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert 
 megoldást a MEVA haiterbachi központjában fejlesztettek ki. A 
 szakma úttörőjeként nap mint nap nagy lendülettel dolgozunk azon, 
hogy a zsaluzatok még biztonságosabbak, hatékonyabbak és az 
 ügyfelek számára egyszerűbben használhatóak legyenek. A kitűnő 
termék- és technológiai minőség számunkra magától értetődő.

Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit  magunkra 
kötelező érvényűnek tartó vállalat vagyunk. Ezért  ügyfeleink 
 világszerte nem csak technológiailag magas színvonalú termékeket, 
hanem átfogó személyes támogatást is kaphatnak tőlünk projektjeik 
megvalósítása során.

Legyen szó komplex egyedi zsaluzatról vagy gazdaságos  standard 
megoldásról, tapasztalatunk és termékválasztékunk sokféle 
 kisebb és nagyobb projekt megvalósítását teszi lehetővé.  Emellett 
a  tanácsadásban is a legjobb színvonalat nyújtó szolgáltatóvá 
tesz  minket akár a legösszetettebb kihívásoknál is, amelyekkel a 
 szakemberek nap mint nap szembesülnek.
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Lenyűgöző építészeti megoldások

Ötletek megbízható megvalósítása

A D A T O K  É S  T É N Y E K

Projekt
a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem szokatlan, 
 kihívást jelentő geometriájú épülete

Tervező és építésvezető
Franz Leski (főépítésvezető), építész: Zaha Hadid, 
LLC  építészei (Hamburg)

Generálkivitelező 
Gránit építési vállalkozás, Graz

Alkalmazott MEVA rendszerek
Mammut 350 falzsalu és egyedi elemek, Circo körpillér-
zsalu, MEP nehézállvány, MevaFlex födémzsalu, Triplex 
oldaltámasz, egyedi szerkezetek

Tervezés és tanácsadás
MEVA Ausztria és Németország

Minél nagyobb műszaki kihívást  jelent 
a megoldandó zsaluzási feladat, 
 annál  világosabban megmutatkozik 
a MEVA erőssége a tervezésben és a 
 kivitelezésben. A Bécsi Közgazdaság-
tudományi Egyetem kampusza egy 
építészeti mestermű, amelynek hat 
épülete közül négyhez MEVA zsaluzatot 
használtak. Csillogó fénnyel ragyog a 
non-stop nyitva tartó Library & Learning 
Center (LLC), amely kommunikációs és 
információs központként egy klasszikus 
könyvtárnál lényegesen többet kínál 
látogatói számára.

Az LLC épületének döntött falakból és 
lekerekített sarkokból létrehozott öt 
különböző magját egyedi és szabvány 
zsaluszerkezetek optimálisan összehan-
golt kombinációjából valósították meg.

Az épület falai szinte teljesen  látszóbeton 
minőségűek, deszka lenyomatok és 
tükörsima látványbeton felületek 
 váltakoznak, amelyek a valamennyi 
MEVA zsalurendszer alapfelszereltsé-
géhez tartozó, teljesen műanyag alkus 
zsaluhéj felhasználásával valósultak meg.

A teljes projektet a MEVA alkalmazás-
technikai mérnökei tervezték és fejlesz-
tették ki, míg a helyszínen jelen levő 
kollégák a szervezéssel, a  logisztikai 
 megoldásokkal és a tanácsadással 
 járultak hozzá a projekt sikeréhez.

Időközben a rendkívüli épületkomplex-
umot birtokba vették a világ minden 
tájáról érkező egyetemisták.
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Mérföldkövek

Tapasztalatokból kiindulva 
új megoldásokat találni

A kreatív műszaki megoldásokkal a 
MEVA már a kezdetektől fogva új 
utakat nyitott a zsaluzásban. Csupán 
egy évvel a cég 1970-es megalapítása 
után, a  legnagyobb építőipari vásáron, a 
BAUMÁ-n a MEVA bemutatta  legújabb 
fejlesztését, amely  meghatározó 
 változást hozott az építőiparban: az 
első keretes zsalurendszert, amely daru 
használata nélkül egymáshoz illeszthető 
elemekből állt.

Egy sikertörténet első állomása volt ez, 
amelyre az úttörő szellemiség, bátorság, 
kitartás mellett a mai napig elsősorban 
a jövőbeli lehetőségek kiaknázása és 
fejlesztések jellemzőek.

Sok, a zsaluzás területén ma  alapvetőnek 
számító megoldást Haiterbachban 
fejlesztettek ki. A MEVÁ-nak mindig 
sikerült ésszerű, új ötletekkel az egész 
szakma számára irányadóvá válni.

1971

MEVA „element zsalu“
Az első keretes kézi 
 zsaluk, amelyek daru 
használata nélkül 
 egymáshoz illeszthetők.

1981

Alu: fal és födém
Az első kézi  mozgatású 
zsalu falhoz és 
 födémhez.

1992

MevaDec  
Az első  födémzsalu, 
amely a  födémzsaluzás 
3  fajtáját egy rendsze-
ren belül kínálja.

2000

alkus  
Az első 100 %-ig 
famentes, teljes 
egészében műanyag 
zsaluhéj.

2003

Mammut 350  
Az ipari létesítmények 
zsaluja 100 kN/m2-es 
frissbetonnyomás fel-
vételi képességgel DIN 
18202 (3. táblázat, 
7. sor)

2006

StarTec Securit  
Az első  összecsukható, 
gyárilag előszerelt 
 munkabiztonsági 
rendszer.

2007

MAC automata 
 kúszórendszer
 Darufüggetlen, 
 hidraulikus 
 kúszórendszer.

2013

Radius 
Íves falzsalu- 
rendszer 2,5 m-es 
sugarú körívtől.

1977

MEVA zsalukapocs 
és zártszelvényű 
keretprofil
MEVA találmány, amely 
világszerte a szakma 
alapjául szolgál.



 Megérteni, hogy az ügyfélnek mire van  szüksége, 

mi az, ami a munkáját biztonságosabbá, haté-

konyabbá és egyszerűbbé  teszi. Mindig is ezt 

 tartottam a  vállalkozásom  legfőbb célkitűzé-

sének és a MEVÁ-nál  megvalósult fejlesztések 

 mottójának 

Gerhard Dingler, a MEVA alapítója

2016

MT60  
Tartóállványrendszer 
beépített biztonsági 
megoldásokkal és gyors 
szerelhetőséggel.

2017

Mammut XT  
3-féle falzsalu átkötési 
lehetőség a  rugalmas, 
keretbe integrált 
kombi átkötési helynek 
 köszönhetően.
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Funkciós bordák
A behegesztett Dywidag menetes hüvelyek lehetővé 
teszik valamennyi kapcsolódó tartozék rögzítését egyetlen 
alkatrésszel, a tányéros orsóval.

MEVA zsalukapocs öt pontos 
 rögzítéssel
A szomszédos elemeket erőtanilag összeköti, síkba feszíti 
mindössze néhány kalapácsütésre. Nincs elvesző elem.

Zártszelvényű keretprofil
Acélból: Statikailag robusztus, tűzihorganyzott, – a 
további MEVA felületkezelésnek köszönhetően – hosszú 
élettartamú és könnyen tisztítható.
Alumíniumból: Karc- és ütésálló felület, könnyen 
 tisztítható a ráégetett porszórt felületkezelésnek 
 köszönhetően.

Átkötési hely
A behegesztett kónuszos hüvelyek biztosítják az egymás-
hoz képest ferde - dőlt - zsaluzatok átkötését (a ferdeség 
zsalufajtánként változó, egészen 8 cm/m illetve 3°-ig).

A Mammut XT falzsalu esetében 3 lehetséges átkötési 
megoldás választható az integrált kombi átkötési helynek 
köszönhetően.

Billentősarkok
A nagy zsaluelemek pozíciójának 
feszítővasas finom igazításához.

Falzsalu tele ötletekkel



Kúszótechnika – a rendszerbe 
 integrált biztonság

Az építési folyamat felgyorsítása és a legnagyobb 
biztonság elérése - ezek a MEVA legfőbb célkitűzései 
bármekkora magasságról legyen szó. A MEVA a legigé-
nyesebb külső elvárások esetén is biztosítja a hatékony 
és gyors felfelé haladást az egyszerű, jól bevált kúszó-
konzoloktól egészen a toronyházaknál alkalmazott 
automata kúszórendszerekig.

MAC automata kúszórendszer
A komplett védőpalánkkal körbevett automatikus MAC 
rendszer hidraulikusan, darufüggetlenül kúszik felfelé. 
A MAC egység a tartógerendákra függesztett zsaluzattal 
akadálymentes, gyors mozgatást tesz lehetővé, mellyel 
biztosított a precíz finombeállítás is.

MGC kúszórendszer és MGS vezetett biztonsági 
rendszer
A sínnel vezetett MGC kúszórendszer és a hozzá 
 igazodó MGS biztonsági rendszer együttesen kész 
megoldást jelent daruzott, vagy hidraulikus mozgatású 
kúszás esetén, és flexibilisen igazodva szinte bármilyen 
alaprajzra alkalmazható. A típus elemekből építkező 
rendszer az elemfelosztást és logisztikát jelentősen 
leegyszerűsíti.
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Födémzsaluzás –  
Könnyedén a  magasban is

A MevaDec a födémzsaluzás három fajtáját egy rend-
szerben kínálja (ejtőfej-tartó-elem, főtartó-fióktartó 
és elemes módszer). Minden módszer darufüggetlen, 
nincs kötött rasztere, és az egyes módszerek  egymással 
kombinálhatók. A biztonságot az egymáshoz jól 
illeszkedő elemek garantálják, mint például a rácsos 
védőkorlát, a korlátelemek és a multifunkcionális 
 széllezárást biztosító alkatrészek. Alternatívaként 
rendelkezésre áll a MevaFlex hagyományos födém-
zsaluzat, amely jól variálható és gazdaságos megoldást 
kínál.

Alátámasztásként a MEVA EuMax  födémtámaszai 
 szolgálnak a DIN EN 1065-ös szabvány szerint 
 20-40 kN teherbírással, vagy az ergonómiailag  kiváló 
MT 60 tartóállvány rendszer, amely a beépített 
 biztonsági megoldásoknak köszönhetően a dolgo-
zóknak bármelyik munkaszinten nagy biztonságot 
 garantál. Alternatívaként rendelkezésre áll a moduláris 
MEP állványtoronyrendszer is, amely mindössze két 
támaszfajtával, 21 m-es belmagasság felett is megol-
dást kínál. Ezzel a MEVA az építőiparban előforduló 
valamennyi zsaluzási feladatra tudja a megoldást.
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Zsalutechnika tele ötletekkel

Részleteiben is jellegzetes MEVA

A MEVA termékei és szolgáltatásai minden elvárásnak 
megfelelnek, amelyet az igényes ügyfelek világszerte 
jogosan elvárnak egy nemzetközi szinten komplett 
szolgáltatásokat nyújtó cégtől. Ennek eléréséhez a 
rendszeres termékfejlesztések mellett szükség van 
a meglevő megoldások és technológiák folyamatos 
optimalizálására is.

A saját kutatás és fejlesztés révén minden egyes MEVA 
termék folyamatosan megújul, ezáltal valamennyi 
rendszer megfelel a legújabb műszaki előírásoknak. 
A MEVA zsaluzási szakértői nem csak az építési terü-
leten manapság felmerülő feladatokra koncentrálnak, 
hanem idejekorán figyelembe veszik az építőipar jövő-
beli kihívásait is.

A teljes mértékben műanyag 
„alkus zsaluhéj“ 
Nem szívja magába a vizet, nem dagad és nem 
 zsugorodik, a robusztus, sima felület több használat után 
is első osztályú látszóbeton-felületet eredményez.



A D A T O K  É S  T É N Y E K

Projekt
Dubai: a több mint 160 emelet magas (828 m) Burj Khalifa 
változó alaprajzzal

Építtető
Emaar Properties (P.J.S.C.)(VAE)

Kivitelező
Joint Venture:
Samsung Corporation (Dél-Korea),
Beslx (Egyesült Arab Emirátusok/Belgium), 
 Arabtec ( Egyesült Arab Emirátusok)

MEVA-rendszer
MevaDec, ejtőfejes-tartós-elemes módszer

Tervezés és tanácsadás
MEVA Zsalurendszerek, Haiterbach, Németország



Gyorsan magasabbra

Leggazdaságosabban a magasba

Az Egyesült Arab Emirátusokban megvalósuló építési 
projektek rendszeresen felülmúlják egymást a legek és 
az új kihívások terén. A több mint 160 emelet magas, 
változó alaprajzú Burj Khalifa minden bizonnyal ezek 
közé sorolható.

Az építkezés a kivitelező vegyes vállalatot elsősorban 
két kihívás elé állította: az egyik a rendkívül szoros 
határidő, a másik pedig az elvárás volt, hogy három 
naponta egy födémet bebetonozzanak. A MevaDec 
födémzsalu rendszer győztesen került ki a megméret-
tetésből.

A daru nélküli gyors be- és kizsaluzás és a robusztus 
alkus műanyag zsaluhéj – amelynél a 100 bevetés után 
sem volt szükség héjcserére – lehetővé tette, hogy 
az építkezés a terveknek megfelelően haladjon. Az 
akadálytalan lebonyolításért a MEVA helyszínen levő 
szervizcsapata felelt.

A kereken 3.000 m2 felületű MevaDec  zsalurendszert 
kidolgozott logisztikai terv szerint működtették. Az 
 igényes alapozás mellett több, mint 224.808 m2 
 födémet betonoztak be 28 hónap alatt, ami kb. 
33  futballpálya méretének felel meg. 

A teljes födémzsalut a MevaDec 
rendszerrel a MEVA biztosította. A 28 

hónapig tartó építkezés alatt több 
mint 50.000 m3 betont öntöttek be.



 Nemzetközivé válás, digitalizálás és 

megváltozott munkafolyamatok hatá-

rozzák meg szakmánk jövőjét, A folya-

matos know-how transzfer és a magas 

színvonalú szolgáltatások világszerte 

fontos stratégiai eszközök ügyfeleink 

támogatásában. 

Florian Dingler, a MEVA ügyvezető igazgatója
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A jövőre alapozni

Gondolkodjunk a 
betonozás előtt

“Zsaluzás simán, okosan.“ Ezzel az
ígérettel a MEVA egy világos stratégi-
át követ, amelynek a lényege hogy a 
építési feladatokat még intuitívebben, 
és rugalmasabban valósítsák meg az 
apró műszaki részletektől a teljes építési 
projektig. Ezzel messze többről szól a 
történet, mint csupán zsaluzásról.
 
Az egész szakma átalakulóban van: nö-
vekvő digitalizáció és hálózatok kialaku-
lása a tervezésben, változó képzettségű 
munkavállalók és egyre összetettebb 
követelmények jellemzik. A MEVA az 
aktuális és a jövőbeni kihívásokra egy 
nagy átfogó rendszerrel és az összes 
termékcsoportra kiterjedő nagy változa-
tossággal válaszol.

Az intelligens virtuális eszközök 
 megjelennek az építkezéseken, és újabb 
 változásokat idéznek elő az építési 
piacon. A változások éllovasaként és 
 lendületadójaként a MEVA elkötele-
zett az új igények iránt, alkalmazza a 
2D/3D CAD- és BIM-technológiákat a 
 zsalutervek és a részletes  anyagjegyzékek 
 megbízható előállításában. 
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Futurisztikus geometria

Látványos 
 célok elérése

A Jövő Múzeumának (Museum Of The Future, Dubai) 
ovális kaput formázó épületét gyakran illetik a világ 
egyik legösszetettebb építménye jelzővel. A legválto-
zatosabb föld feletti és föld alatti geometriai kialakí-
tások megkövetelték valamennyi apró részlet egyedi 
 tervezését. 

A MEVA zsaluzási szakértői a tervezés során a BIM 
(Building Information Modelling) alkalmazásával, a 
felelős kivitelező vállalattal szorosan  együttműködve 
végezték munkájukat. A 3D-ben végzett tervezés 
lehetővé tette a pontos, hatékony zsaluzási megoldá-
sokat, melyek révén alkalmazni tudták a lehető legtöbb 
gazdaságos típusmegoldást. 

Az alkalmazott tervezési eszközöknek és rendszereknek 
köszönhetően az épület világviszonylatban az innovatív 
építészet referenciájául szolgál.
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A D A T O K  É S  T É N Y E K

Projekt
A Jövő Múzeuma

Kivitelező
BAM Higgs & Hill LLC

Megrendelő
Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk

MEVA rendszerek
Mammut 350
MGC kúszózsalu
Radius íves falzsalu
MevaDec födémzsalu 

Befejezés
2019
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Közel Önökhöz

A legjobb 
szolgáltatást 

nyújtani

A MEVA csapata mindenütt jelen van, 
ahol szükség van rá. Az ügyfélközpontú-
ságnak, legyen az adott ügyfél kisvál-
lalkozás, vagy multinacionális vállalt, 
és a felhasználókkal kialakított szoros 
együttműködésnek köszönhetően a 
MEVA a legmegfelelőbb szolgáltatást és 
azt a termékválasztékot nyújtja, amire az 
ügyfélnek szüksége van.

Ezen túlmenően a MEVA ügyfelei 
profitálnak a cég szakembereinek a 
betontechnológia területén szerzett 
átfogó ismereteiből is. Tanácsot adunk a 
megfelelő betonösszetétellel, a friss-
betonnyomás-változással és a beton 
viselkedésével kapcsolatban. Tudásunkat 
szívesen megosztjuk ügyfeleinkkel.

A középvállalkozásokra jellemző cégfel-
építés és a családi vállalkozásból felnö-
vekedett vállalat által képviselt értékek 
révén a MEVA Németországban számos 
ügyfelével szoros kapcsolatot ápol. Az 
ügyfelekkel és a szakmai  szervezetekkel 
folytatott személyes eszmecserék a 
MEVA vállalkozási kultúrájának fontos 
részét képezik.

A közelség mindig előnyt jelent ott, ahol 
gyors reagálásra és egyszerű kiszolgá-
lásra van szükség. A MEVA műszaki 
 irodáinak és zsaluközpontjainak egyen-
letes elhelyezkedése lehetővé teszi a 
szállítási igények rugalmas  kielégítését 
és a gyors termékellátást annak 
 érdekében, hogy a építési területen 
 akadálymentesen menjen a munka.

A MEVA székhelye Németországban, a Fekete-erdő északi 
részén fekvő Haiterbachban található. A cég ezen kívül 
5 kontinensen 40 telephellyel rendelkezik.

Logisztikai szakembereink gondoskodnak arról, hogy a 
bérelt anyagok rövid utakon és minél gyorsabban jussanak 
el az ügyfelekhez, illetve vissza a MEVA telephelyére.
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A D A T O K  É S  T É N Y E K

Projekt
A makói Hagymatikum Fürdő építésének monolit vasbeton 
falai és kupolájának építés közbeni alátámasztása.

Kivitelező
KEVIÉP Kft., Debrecen

MEVA-rendszer
MEP teherhordó állvány

Tervezés és tanácsadás
MEVA Zsalurendszerek Zrt., Budapest

Debrecen

Hagymatikum Fürdő

Az organikus építészetben megjelenő összetett 
 geometriák zsaluzása rendszerelemekkel. Tető 
 kupolaszerkezetének építés közbeni alátámasztása 
MEP állványtornyokkal.
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A D A T O K  É S  T É N Y E K

Projekt
A felcsúti Pancho Aréna kivitelezése, monolit látványbeton 
falak, vízszintes és ferde födémekkel, illetve a fa tetőszer-
kezet építés közbeni ideiglenes alátámasztása.

Kivitelező
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

MEVA-rendszer
Mammut350 falzsalu
StarTec falzsalu
WTS20 pillérzsalu
CaroFalt pillérzsalu
STB 450 egyoldali bak
KLK230 kúszóállvány
MEP teherhordó állvány
MevaDec korszerű ejtőfejes födémzsalu

Tervezés és tanácsadás
MEVA Zsalurendszerek Zrt., Budapest

Ragasztott fa tetőszerkezet épités  közbeni 
 alátámasztása 24 m magas, konzolos  kialakitású MEP 
állványtornyokkal. A tornyokat a játéktéren kívűl, a kész 
lelátóra állították fel.

Felcsút

Pancho Aréna
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A D A T O K  É S  T É N Y E K

Projekt
4-es Metró Keleti Pályaudvari állomás egyoldali 
 bélésfalának kivitelezése 

MEVA megoldás
A MEVA telephelyén előszerelt 9x2,5 m-es zsaluegy-
ségeket a helyszínen egységes felületté hegesztették 
és felpolírozták. Az egyoldali zsaluzatként beépített, 
lenyomatmentes szerkezetet magasítóelemekkel ellátott 
STB450-es bakokra szerelték.

Kivitelező
Strabag AG - Vinci Construction S.A.S. Konzorcium

MEVA-rendszer
alkus műanyag héj
STB 450-es egyoldali bak
Triplex ferde oldaltámasz

Tervezés és tanácsadás
MEVA Zsalurendszerek Zrt., Budapest

81 m2-es lenyomatmentes betonfelület előállítása, 
 fugamentesen, részben a helyszínen összehegesztett és 
felpolírozott alkus műanyag héjjal.

Budapest 

4-es Metró Keleti Pu. állomás



A D A T O K  É S  T É N Y E K

Projekt
Az M7-es autópálya S70-jelű hídja Balatonszentgyörgynél. 
Asszimetrikus íves pillérek látványbeton kivitelben.

Kivitelező
Mahíd 2000 Zrt.

MEVA-rendszer
Rundfix íves zsalu
MEP teherhordó állvány
Mammut falzsalu
KLK 230 kúszókonzol
alkus műanyag héj

Tervezés és tanácsadás
MEVA Zsalurendszerek Zrt., Budapest

A hídpillér különleges geometriája az előre kialakított 
alkus műanyag héjjal készült.

Balatonszentgyörgy

M7 autópályahíd
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Csigalépcső az AUMA cég müllheimi épületében (Németországban). 
A MEVA szakemberei a pontos betonozási folyamatot praktikus, egyedileg tervezett 
zsalukészlettel valósították meg a megrendelő, az építész és a kivitelező együttes 
 megelégedésére.

Buszpályaudvar Merseburgban (Németország)
Geometriailag optimalizált, pontosan leszabott és a helyszínen összehegesztett 
„alkus“ műanyag zsaluhéjjal kialakított 760 m2 fugamentes látványbeton-felület 
(SB4-es minőségben).



Egyedi zsaluzatok

A projekt sikere 
 mindenekelőtt

Minden projekt sajátos kihívásokat 
 jelent, ezért a MEVÁ-nál igaz a mondás: 
a cél határozza meg az eszközt.

A bevált, megbízható rendszermeg-
oldások mellett a MEVA az egyedi 
zsaluzatok legkülönfélébb változatait 
kínálja,  melyeket saját üzemében állít 
elő. Valamennyi kívánt  betongeometria 
 megvalósítására rugalmas, meg-

bízható, különleges, egyedi és kis 
 szériás  zsaluzatot készítünk. A projekt 
 kívánalmainak megfelelően hatékony 
megoldásokat alkalmazunk acél és fa 
felhasználásával, illetve ezek kombinálá-
sával.  Kreativitással, nagy tapasztalattal 
és konstruktív megoldásokkal, a típus 
és egyedi zsaluzatok kombinálásával 
növelni tudjuk az egész projekt gazdasá-
gosságát.
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Több, mint zsalu

Mindent szem előtt tartani

A MEVÁ-nál a társadalmi felelősség-
vállalásról nem csak beszélnek, hanem 
cselekszenek is. A vállalaton belül, a 
régióban és messze azon túl is a MEVA 
sokoldalúan vállal részt a társadalmi 
tevékenységek támogatásában a kultúra 
és a sport területén, a fenntarthatóság 
érdekében és mindenben, ami élhetővé 
teszi környezetünket.

Munkaadóként a MEVA az embert 
helyezi a középpontba. Családias vállalat 
 vagyunk, személyes, bizalomerősítő 

 légkört teremtünk régiókon és ország-
határokon túl is. Minden egyes dolgozót 
arra ösztönzünk, hogy képességeit, 
erősségeit és fejlődési lehetőségeit a 
MEVÁ-nál kibontakoztathassa.

Ügyfeleink és üzleti partnereink a 
 mindennapi együttműködés során 
érzékelik a MEVÁ-ra jellemző különleges 
vállalati kultúrát. Mi vagyunk a MEVA. 
Közös meggyőződésünk és hozzáállá-
sunk arra ösztönöz minket, hogy minden 
nap lényegesen többet teljesítsünk.

“Kapcsolatok” jelszóval foglalhatók össze azok a léte-
sítmények, melyeket a MEVA azért hozott létre, hogy 
alkalmazottai kiválóan érezzék magukat. Példa erre az 
erdei pihenőhely közel  a természethez.
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A MEVA sokféle szociális és társadalmi 
kezdeményezést támogat, mint  például 
a „Ifjú kutatók“ mozgalmat vagy a 
nagoldi „Sérültek és egészségesek 
 egymásért“  elnevezésű aktív  önsegélyező 
 csoportot és sok más projektet is. A 
MEVA többéves elkötelezett társadalmi 
 szerepvállalását a Baden-Württemberg 
 tartományban működő középvállalkozá-
soknak adható LEA díjjal ismerték el.

A „Kapcsolódj a jövőhöz“ elnevezésű projekt keretében a 
MEVA haiterbachi telephelyén saját töltőállomást épített 
ki elektromos autók számára. Ehhez kizárólag megújuló 
energiát használnak, amelyet részben a berendezés tetején 
elhelyezett napelemek szolgáltatnak.

A „Kapcsolódj a természethez“ mottóval a MEVA a 
 természetvédelem területén is tevékenykedik:  támogatja 
méhcsaládok megtelepedését, amelyek a beporzással 
biztosítják a növényvilág sokszínűségét. Emellett a MEVA 
költőhelyeket is teremt madarak számára.
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Ausztrália  Adelaide
Bahrain Riffa
Benelux Államok Gouda
Bolívia La Paz 
Chile Santiago de Chile 
Dánia Køge
Németország  Haiterbach
Franciaország Sarreguemines

Francia Guyana Matoury 
Nagy-Britannia Tamworth 
Guatemala Guatemala City
India  Mumbai
Kanada Toronto
Katar Doha
Kolumbia  Bogotá
Malajzia  Perak

Marokkó  Casablanca
Martinique Ducos 
Norvégia Oslo
Ausztria Pfaffstätten
Panama  Panama City
Fülöp-szigetek  Manila
Szaúd-Arábia  Dammam
Svájc Seon

Szingapúr  Singapur
Szlovénia Vransko 
Törökország Isztambul 
Magyarország Budapest
USA Springfield 
Egyesült Arab Emirátusok  Dubai
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Haiterbachból a nagyvilágba

Globális feladatok  
 önálló megoldása

Több mint 500 dolgozó 40 telephelyen, több mint 30 országban, 
5 kontinensen - a MEVA világszerte jelen van. Leányvállalataink 
és  nemzetközi bázisaink révén ügyfeleink mindenhol megtalálnak 
minket, ahol szükségük van ránk. Projektmérnökeink telephelytől 
függetlenül kiemelkedő szakmai tudással, hálózatban együttműködve 
dolgoznak, így bármilyen nagyságú feladatra ütőképes és erős csapat-
ként állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Partnerként mindig gondoskodunk arról, hogy termékeink és szol-
gáltatásaink valamennyi építkezésen ugyanazt a magas színvonalat 
hozzák a biztonság és a minőség tekintetében egyaránt. Ismerjük a 
régiók szerinti eltérő adottságokat és kihívásokat, ezért termékeink és 
szolgáltatásaink kínálatát a ügyfelek igényeihez tudjuk igazítani. 

Helyszíni jelenlétünkkel biztosítani tudjuk a szükséges rugalmasságot, 
a személyre szabott gondoskodást, amellyel lehetővé válik kisebb és 
nagyobb cégek illetve projektek optimális végigkövetése is.



www.meva.net


