
Zsaluk íves formákhoz,  
támaszokhoz és oszlopokhoz

Radius, Circo  
és CaroFalt



2

150 300 350
250   

125   

240   

120   

Radius

A fokozatmentesen 
 állítható, íves zsalu
250 cm-es ívektől kezdve

A sokoldalú rendszer 250 cm-es és ennél nagyobb sugarú íves falakhoz 
használható zsaluelemekből áll, amelyek azonnal rendelkezésre állnak. Az 
elemeket az állítóorsókkal az építkezés helyszínén állítják be a kívánt sugárra. 
Ügyfeleink kérésre díjazás ellenében a MEVA munkatársai üzemi körülmények 
között beállítják a rádius elemek ívességét, ill. átadják az ehhez legyártott 
sablonokat. A Radius kompatibilis a MEVA AluStar, StarTec, Mammut 350 és 
Mammut XT falzsalu-rendszerekkel.

Elemmagasság [cm]
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Teljesítmény
 - 60 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képesség
 - magas szerkezeti elemekhez, gyors  betonozáskor 

és nagy bedolgozandó  betonmennyiségek 
esetén

 Æ Kompatibilitás
 - AluStar
 - StarTec
 - Mammut 350
 - Mammut XT

 Æ Elemek illesztése MEVA zsalukapoccsal
 - egyszerű és gyors csatlakoztatás egyenes 

 falakhoz
 - azonos munkamódszer, egyszerű logisztika,
 - gyors, és költséghatékony szerelés

 Æ Egyszerű magasítás az 
RS merevítő hevederrel és az M-zsalukapoccsal

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - falívek milliméter pontos beállítása az integrált 

állító orsókkal
 - bevonatos acél zsaluhéj
 - A MEVA tartozékok alkalmazásának köszönhető-

en biztonságos és hatékony munkafolyamatok. 

i
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Egyszerű átkötés 
az ankersíneken keresztül, 
amelyek optimálisan kihasz-
nálják a DW20-as átkötés 
terhelhetőségét.

Egyszerű magasságállítás 
láborsóval az egyenetlenségek 
kiegyenlítéséhez.

Egyszerű magasítás 
RS merevítő hevederrel és 
M-zsalukapoccsal.

Radius

Ötletgazdag megoldások 
a legkisebb részletekig
Biztonságos és sokoldalú

A MEVA rendszereket maximális hatékonyság, elsőrendű minőség és prakti-
kus megoldások jellemzik. Mindez a jól bevált, kiváló minőségű, formálható 
acél zsaluhéjjal rendelkező Radius íves zsalura is értendő.  A Radius-profilokat 
állítóorsók kötik össze. Az orsórendszer merevítő profilok közötti elhelyezése 
biztosítja az alacsony szerkezeti magasságot és a zsaluelemek egyszerű tárolá-
sát, szállítását. Az elemeket a függőleges illesztésnél MEVA zsalukapcsok kötik 
össze.

Kirekesztések
A kirekesztések rögzítése 
mágnesekkel.



5

Egyszerű alátámasztás 
standard MEVA-komponensekkel.

Integrált 
 daruakasztó

Hajlítható, speciális bevonatú acél 
zsaluhéj
kielégíti a látszóbetonnal szemben 
 támasztott legszigorúbb minőségi 
 követelményeket.

Hatékonyabb korrózióvédelem 
kiváló minőségű ráégetett porbevo-
nat,  valamint a kiegészítő alapozás és 
 üregvédelem révén.

Integrált orsók
Az ívesség egyszerű és pontos beállítása 
integrált orsó és racsni segítségével.
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Circo

Két félköríves elemből –  
egy kerek dolog
Robusztus, alaktartó acél körpillérzsalu

A Circo tökéletes megoldás a hengeres oszlopokhoz és megfelel a 
 látványbetonnal szemben támasztott összes követelménynek. Az acél zsaluzat 
két teljesen egyforma félköríves oszlopelemből áll. Kiváló minőségű  alapozás, 
 valamint üregvédelem óvja a rozsdásodástól és könnyen tisztítható. A 
 maximális frissbetonnyomás 120 kN/m². 
Az AluStar, StarTec, Mammut 350 és Mammut XT falzsalu elemekkel 
 kombinálva a Circo-elemek íves fallezárások zsaluzására is használhatóak.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Optimális méretraszter
 - 3 méteres elemek, valamint 1 és 0,5 m-es-

magasító elemek a leggyakrabban előforduló 
magasságokhoz, 50 cm-es raszterben

 - 25 és 80 cm közötti átmérők 5 cm-es 
 raszterben

 - pontos illeszkedés az elmozdulástól mentes 
magasításnak köszönhetően

 Æ Biztonság
 - átbúvó nyílással rendelkező betonozó állvány 
 - védőkosaras létra

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - gyors szerelés és a félköríves elemek 

 csatlakoztatása a MEVA-zsalukapcsokkal
 - íves fallezárás
 - további MEVA tartozékok egyszerű  felszerelése

i
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Circo

Tökéletes formájú 
 körpillérek
Sokoldalú felhasználás

A betonépítészetben a körpilléreknek esztétikai és gyakorlati előnyei is 
 vannak.   
Építészeti szempontból a látványbeton felületű körpillérek, például 
 vázszerkezetekben vagy csarnokokban, gyakran a design részét képezik. 
Továbbá mélygarázsokban, hídpillérként vagy esővíztúlfolyó-medencékben 
kerülnek felhasználásra.

Egyedi elemcsatlakozásokhozCirco egyedi zsalukkal kombinálva
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Csatlakozó egyenes falakhoz
íves fallezárások létrehozása

Circo állvány 
a Circo körpillérzsaluhoz  átbúvónyílással, 
 illetve kihajtható hátfallezáróval és 
 lezárókorláttal

Méretpontos magasíthatóság 
egymáshoz illeszkedő profilozott 
 peremcsatlakozások 

Állványpadozat
borítása csúszásmentes alumínium 
lemezből

Circo elemek
körpillér-félzsalu 
elemek

Circo-konzol

Oldaltámasz

Létra

M-zsalukapocs

Tartozékok egyszerű felszerelése
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Alsó toldó elemek magassága [cm]

CaroFalt

A nyitható és gurítható 
pillérzsalu
Tökéletes eredmény gyorsan és biztonságosan

A CaroFalt segítségével kiváló minőségű pillérek betonozhatók, gyorsan és 
hatékonyan. A négy teljesen egyforma elem szélkerék formában,  csuklós 
 csatlakozással kapcsolódik egymáshoz, ezáltal azonnal használható. A 
 komplett egység a ráerősített görgőkön eltolható a következő felhasználási 
helyre, ill. alternatív megoldásként daruval a következő szintre emelhető.  
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Optimális elemválaszték
 - gyors és magas betonozás 20-60 cm közötti  

pillérkeresztmetszetnél
 - a négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszet  

5 cm-es raszterbe beállítható

 Æ Integrált biztonság
 - betonozóállvány 
 - integrált feljáró védőkosárral
 - az alulról történő toldás szavatolja a biztonságos és gyors 

munkavégzést

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - alkus műanyag zsaluhéj 
 - az alulról történő toldás és az alapelemek összekötése 

 AS-zsalukapoccsal
 - zártszelvényű acél zsalutáblakeret: statikailag robusztus, 

 tűzihorganyzott, valamit a MEVA által fejlesztett utókezelés 
révén hosszú élettartamú és könnyen tisztítható

 - könnyen kezelhető pillérszorító a zsalu gyors nyitásához és 
zárásához, akár a létrás átbúvóról is

 - gyors elemillesztés
 - megfelel a legszigorúbb látványbeton követelményeknek
 - MEVA standard tartozékok felhasználása

 Æ Max. frissbetonnyomás-felvevő képesség 100 kN/m²

i



12

Könnyű áthelyezés
Csupán egyetlen emelés a daruval és már a 
következő szinten használhatók.

Áthelyezés görgőkön
A komplett egység szállítása a következő 
felhasználási területre a rögzített görgőkön 
történik.

Magasságbeállítás egyszerűen, gyorsan
Az elemek gyors és biztonságos 
 csatlakoztatásához egyetlen egy  alkatrészre, 
a MEVA-zsalukapocsra van szükség. 
 Használata egyszerű, néhány kalapácsütéssel 
létrejön a teherbíró kapcsolat.

Pillérkeresztmetszet beállítása pillérszo-
rítóval
A bordán 5 cm-es raszterben beállítható a 
négyzet vagy téglalap alakú pillérkeresztmet-
szet. A pillérszorítókkal egyszerűen nyithatók 
és zárhatók a pillérzsaluk, a létrás átbúvóról 
is.

CaroFalt

A részletekben rejlő 
 ötletek
A MEVA sajátossága

A CaroFalt pillérzsalu a MEVA termék és minőségi szabványain alapul és a 
legapróbb részletig megfelel a műszaki elvárásoknak is.  Az alkus műanyag 
zsaluhéj látványbeton minőséget eredményez, továbbá a saroklécekkel akár 
élsarkítások is kialakíthatók. 100 kN/m²-es frissbetonnyomás-felvevő képesség 
nagy pillérmagasság esetén is lehetővé teszi a gyors betonozást. 
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Alulról történő toldás
Változó betonozási magasság esetén a 
 pillérzsalu toldóelemét egyszerűen alulról 
építik hozzá, vagy bontják el.

Zárt keretprofil
aminek köszönhetően rendkívüli stabilitású és 
hosszú élettartamú.

Tűzihorganyzott keretek
Utólagos felületkezelésnek köszönhetően, 
könnyen tisztítható, és felülethez a beton 
kevésbé tapad.

Integrált feljáró  
hátoldali korláttal

Betonozóállvány 
Kényelmes helyviszonyok, 
200 kg/m2-ig terhelhető, 
 csúszásmentes alumínium 
lemezekkel.

Borda
A pillérkeresztmetszet egyszerű  
beállításához 5 cm-es raszterben.

Alkus műanyag zsaluhéj
nem szívja magába vizet. Nem duzzad és 
nem zsugorodik. A robusztus és sima felület 
garantálja a beton kiváló minőségét számos 
használat után is.
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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.
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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
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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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