
Födémek sokoldalú és 
hatékony zsaluzása

MevaDec és MevaFlex
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MevaDec

A hatékony és 
 ergonomikus 
 födémzsalu 
Az új generáció 

Könnyebb és még ergonomikusabb: A MevaDec új generáci-
ójának meggyőző ereje abban rejlik, hogy az összes kompo-
nens kisebb súlyú, rendkívül egyszerűen tisztítható, valamint 
könnyebben kezelhető és mindemellett továbbra is megőrzi a 
MevaDec jól bevált rendszerelőnyeit.

A MevaDec elemválasztéka révén illeszkedik bármely 
alaprajzhoz és födémvastagsághoz. A csökkentett illesztési 
felületeknek köszönhetően gyorsabban felállítható. Az előre 
meghatározott támaszkiosztás biztonságot és optimalizált 
anyagkészletet biztosít.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Méret és súly
 - A legnagyobb elem 160/160 cm
 - Optimalizált súlyú rendszer az ergonomikus és 

ezáltal hatékony munkavégzés céljából. 
 - Standard elem 160/80 cm csupán 16 kg/m² – 

csaknem az összes alaprajzú födém zsaluzása 
megoldható egyetlen elemmérettel

 Æ Biztonság a rendszer által meghatározott 
támasz-elrendezésnek köszönhetően

 Æ Egy rendszer – három födémzsaluzási 
 módszer
 - Ejtőfej-tartó-elem-módszer (FTE)
 - Fő- és kereszttartós (HN) módszer
 - Elem-módszer (E)

 Æ Zárt alumínium keretprofil 
 - Ergonomikus keresztborda
 - Magas minőségű ráégetett porbevonat, hogy 

könnyebben tisztítható legyen és a beton 
kevésbé tapadjon

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - Kiváló minőségű AL 10 alkus műanyag 

 zsaluhéj, 7 év garanciával
 - Hosszú élettartamú és könnyen javítható

 Æ Az előző generációkkal kompatibilis

Ha az építkezés során kevesebb  megoldást 
kell a helyszínen megvalósítani,  azzal 
 rengeteg költség takarítható meg. 
 Problémamentesen csatlakoztatható a 
 hagyományosan zsaluzott területekhez.

Az ergonomikus keresztbordáknak köszönhe-
tően a betételemek alulról történő beépítése 
is könnyebbé vált.

Kevesebb pótlás, nagyobb időmegtakarítás. 
Az egyenetlen födémszélek zsaluzása is 
 megoldható minimális illesztési felülettel.

Könnyű, robusztus elemek szélprofiljukban 
markolatkönnyítésekkel az egyszerű kezelhe-
tőség érdekében.
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MevaDec

Egy  rendszer – 
három födém-
zsaluzási módszer
Az igényeknek megfelelően 
 tetszőlegesen választhat a  zsaluzati 
 módozatok közül – és mindezt 
ugyanazon elemek és tartozékok 
felhasználásával. Ejtőfej-tartó-elem (FTE) módszer

Az FTE módszer csupán három elemből áll: Elemek, főtar-
tók és ejtőfejes támaszok. A MevaDec rendszerbe foglalva 
változatos megoldást nyújt a födémmel szemben támasztott 
legtöbb követelményre, akár 30 cm-es födémvastagság fölött 
is. A rendszer egyik irányban raszterfüggetlen, és a tartók 
iránya szabadon választható, ezáltal csökkennek az építéshe-
lyi pótlások. 

A MevaDec korlátelemtartó egyszerűen rögzíthető a beté-
telemhez vagy a főtartóhoz, s ebbe kerül a korlátelem. Erre 
rögzíthető a födémszéllezáró elem, például a MEVA-védőrács. 
A MevaDec ejtőfejnek köszönhetően (amely a főtartókat és 
elemeket 19 cm-rel leengedi) korán el lehet kezdeni a ki-
zsaluzást, és ezáltal optimalizálható az anyagkészlet, valamint 
felgyorsítható az építkezés folyamata.

A tartók és elemek könnyen és egyszerűen kizsaluzhatók, és 
felhasználhatók a következő betonozáshoz. Így egy födém 
akár három nap alatt elkészülhet. 

Fő- és kereszttartós (HN) módszer

A HN módszer csupán négy elemből áll: Főtartók, keresz-
ttartók, ejtőfejes támaszok és zsaluhéj. Így ezen módszer 
esetén is kihasználhatók a korai kizsaluzás előnyei. A rendszer 
lehetővé teszi a tetszőleges zsaluhéjak használatát:
 
- 3S zsaluhéj
- alkus műanyag zsaluhéj
- további választási lehetőségek

Ejtőfej 19 cm-rel lesüllyesztett főtartókkal
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Elem (E) módszer

Az elem (E) módszer csupán két elemből áll: Elemek és ejtőfe-
jes támaszok. 

Ez a módszer kis felületű alaprajzok és illesztési helyek esetén 
optimális, miközben a logisztika egyszerűen megoldható.

A MevaDec ejtőfej okosan 
kialakításának köszönhetően az 
elemek a véletlen kiakasztás és 
eltolódás ellen biztosítottak.

MevaDec

Biztonság a 
rendszerben
Teljeskörű védelem

A MevaDec korlátelemtartó egyszerűen 
rögzíthető a betételemhez vagy a főtartóhoz, 
s ebbe kerül a korlátelem. Erre rögzíthető 
a födémszéllezáró elem, például a MEVA- 
védőrács.

Leesés elleni védelem a zsaluzatról 
 végzett munkáknál: MEVA SpanSet
A MEVA SpanSet a leesés ellen nyújt jól 
bevált védelmet, segítendő a biztonságos, 
időkímélő és könnyebb munkavégzést a 
födémzsaluzatról. A vízszintes hevedert a 
betontömbhöz kapcsolják, a tömböt pedig 
a MevaDec-elemekhez rögzítik.  Ezáltal akár 
két személy is biztosíthatja magát leesés 
ellen egyéni védőeszközével és hatékonyan 
dolgozhat a kb. 190 m²-es területen.

MAB: Biztonságos munkavégzés kis 
magasságban
A MEVA MAB munkaállványa könnyen és 
egyszerűen összeszerelhető. A MAB alumí-
nium keretében lévő rétegelt lemezbetét 
moduláris felépítésénél fogva bővíthető és 
lehetővé teszi a biztonságos feljárást. 
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MevaDec

Egy rendszer tele 
 ötletekkel
Akár 40%-os anyagmegtakarítás is lehetséges

A kevés támasznak és rendszerelemnek köszönhetően a MevaDec rendkívül 
hatékony. A MevaDec ejtőfejek lehetővé teszik a korai kizsaluzást, és ezáltal 
optimalizálható az anyagkészlet, valamint rövidülhet az építési idő. 

Magas minő-
ségű ráégetett 
porbevonat 

Rendkívül könnyen tisztíthatók, 
a beton kevésbé tapad (optimalizált 
profilkeresztmetszet révén).

Könnyű és ergonomikus
az optimalizált súlyú alumínium 
keretprofiloknak köszönhetően.

Zárt keretprofil,
aminek köszönhetően 
rendkívüli stabil és hosszú 
élettartamú.

Elemkötések
Gyorsan és egyszerűen 
összeköti a MevaDec 
elemeket.

Ergonomikus 
keresztborda

alkus műanyag zsaluhéj
 Az alkus zsaluhéj nem szívja magába a vizet. 
Nem duzzad és nem zsugorodik. A robusztus, 
sima felület garantálja a beton kiváló minősé-
gét számos használat után is.

Elemszélesség [cm] Fő-
tartó

Kereszt-
tartó

Kiegyenlítő 
tartó

M
ag

as
sá

go
k 

[c
m

]
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A MevaDec felépítése A főtartó irányváltása

MevaDec 
 korlátelemtartó

A rendszer raszterfüggetlen, a  gerendák 
iránya szabadon választható, így  kevesebb 
pótlásra van szükség. A tartóirány 
 egyszerűen és gyorsan megcserélhető, 
ehhez csak egy főtartót kell egy másik 
főtartóba beakasztani – ez lehetővé teszi 
a bármely épületgeometriához illeszkedő 
födémzsaluzást. 

MevaDec ejtőfej

MT 60 tartóállványMT gördítő egység

MEP tartóállvány

VédőrácsMevaDec 
elemek

MevaDec 
főtartó

Korlátelem

A MevaDec sokoldalúsága ezenkívül az optimális építési- és alátámasztási 
lehetőségekben nyilvánul meg. Választható megoldások:
 - EUMax födémtámaszok, D- és E-osztály, megengedett teher 20 kN, ill. 

30 kN bármely kihúzási hossz esetében (DIN EN 1065 szerint); 
 - MEP tartóállvány, felhasználható 21 m magasságig;
 - MT 60 tartóállvány, alaprajzi méretei 1,70 x 1,70 m, ideális FTE- és HN 

építési módhoz.
Korlátelemtartókkal, korlátelemekkel és védőrácsokkal felszerelt zsaluzaton 
nincs akadálya a biztonságos munkavégzésnek.
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MevaFlex

A hagyományos 
 födémzsalu
Gazdaságos és jól bevált

MevaFlex hagyományos födémzsalu zsaluhéjjal, kereszt- és főtartóval 
 födémtámaszokon vagy tartóállvány-tornyokon. A zsaluhéj szabadon 
 választható: 3S zsaluhéj, alkus műanyag zsaluhéj vagy egyéb lehetőségek.

Sokoldalú és gazdaságos
A tartók és támaszok helyzete szabadon választható, ezáltal a tervezés 
során a födémvastagságnak megfelelően optimálisan elhelyezhetők. Ennek 
köszönhetően számos felhasználási lehetőség adódik a változó és különböző 
alaprajzok és födémvastagságok megvalósítására. 

Simán. Egyszerűen.

 Æ Rendkívüli hatékonyság kevés alkotóelem 
felhasználásával, csupán három elemből áll:
 - keresztfejes födémtámasz
 - H20 fatartó, ill. alumínium főtartó
 - zsaluhéj

 Æ A zsaluhéj szabadon választható

 Æ A fő- és kereszttartó raszterfüggetlensége

 Æ Az alátámasztás szabadon választható a 
MEVA támasz és tartóállvány kínálatából

 Æ Változó és különböző alaprajzokhoz és 
 födémvastagságokhoz való illeszkedés

 Æ Gazdaságos és hatékony, kis számú beépítés 
esetén is
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A MevaFlex ideálisan alkalmazható az előregyártott födémek 
alátámasztására

Nagy felületek esetén is rugalmas

Rugalmasan illeszkedik bármely épületgeometriájához
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Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA
Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást 
a MEVA haiterbachi központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-
jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még 
biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben 
használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától 
értetődőnek gondoljuk.

Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit magunkra kö-
telező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink 
nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes 
támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során. 

Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk 
és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgál-
tatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik 
 manapság naponta szembesülnek.

10



11



Mindenhol
számíthat ránk.
40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk, 
ahol Önnek szüksége lehet ránk. 

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 A
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MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Magyarország

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

Cégközpont (Németország)

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

Leányvállalatok, nemzetközi képviseletek

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
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