
Bekistingen voor ronde vormen,  
kolommen en pijlers

Radius, Circo  
en CaroFalt
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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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Buitenpanelen

Binnenpanelen
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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

i
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Eenvoudige verankering 
met ankerrails die  optimaal 
gebruik maken van de 
 belastingsmogelijkheden van 
het DW 20 anker

Eenvoudige hoogteafstel-
ling 
met voetspindel ter compensa-
tie van oneffenheden

Eenvoudige verhoging 
met richtprofiel RS en 
 M-bekistingsslot

Radius

Doordacht tot in 
het  detail
Veilig en flexibel

MEVA-systemen worden gekenmerkt door maximale efficiëntie, kwaliteit en 
praktische details. Dit geldt ook voor de beproefde ronde bekisting  Radius 
die is voorzien van een hoogwaardige, vervormbare stalen bekistings-
plaat.  Radiusprofielen zijn met elkaar verbonden door middel van span- en 
 drukspindels. De plaatsing van het spilsysteem tussen de verstevigingspro-
fielen zorgt voor een lage bouwhoogte en een goede stapelbaarheid van 
de  bekistingspanelen. De elementen worden aan de verticale verbinding 
 verbonden met het MEVA-bekistingsslot.

Uitsparingen
Aanbrengen van uitsparingen 
en driehoekprofielen met 
magneten
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Eenvoudige afschoring 
met standaard MEVA-componenten

Ingebouwde 
kraanophanging

Vervormbare stalen bekistingsplaat met 
speciale coating
voldoet ook aan strenge zichtbetoneisen

Betere corrosiebescherming 
dankzij een hoogwaardige ingebrande 
poedercoating en extra primer plus antiroest-
behandeling

Ingebouwde spindels
Eenvoudige en exacte instelling voor ronde 
radiussen met vast ingebouwde spindels en 
ratel
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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

i
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Speciale delen voor aansluitingenCirco in combinatie met speciale bekisting

Circo

Ronde kolommen 
 perfect in vorm
Veelzijdig inzetbaar

Ronde kolommen hebben in de betonbouw zowel esthetische als 
 pragmatische voordelen. In de architectuur worden ronde kolommen 
met zichtbetoneisen vaak gebruikt als ontwerpelementen, bijvoorbeeld in 
 skeletconstructies of hallen. Ze worden o.a. ook gebruikt in ondergrondse 
parkeergarages, brugpijlers en overloopbassins voor regenwater.
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Aansluiting op rechte wanden
Productie van ronde wandafsluitingen

Circo-platform 
voor Circo ronde kolombekisting met 
 toegangsluik en opklapbare rug- en zijbe-
scherming

Exact passende verhoging 
door paarsgewijs gedraaide 
 verbindingsflens

Loopvlak
Ondergrond met slipvaste 
 aluminiumplaat

Circo-elementen
Halfronde elementen 
voor ronde kolommen

Circo-console

Richtconsole

Ladder

M-bekistingsslot

De toebehoren kunnen 
 gemakkelijk worden gemonteerd
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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. 



11

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

i
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Gemakkelijk overzetten
Overzetten naar het volgende 
 verdiepingsniveau met slechts één hijs.

Verplaatsen met looprollen
De complete unit wordt met behulp van 
klemwielen naar de volgende locatie 
 verplaatst.

Eenvoudige, tijdbesparende 
 hoogteafstelling
Voor een snelle en veilige paneelverbin-
ding heeft u maar één onderdeel nodig: 
het MEVA-bekistingsslot. Het kan met één 
hand worden aangebracht en al met enkele 
hamerslagen heeft u een krachtgesloten 
verbinding gemaakt.

De kolomdiameter aanpassen met 
schroefklemmen
Aanpassen van de kolomdiamter op de 
gatenstrip vierkant of rechthoekig in een 
raster van 5 cm. De kolombekisting kan met 
behulp van schroefspanners ook gemakkelijk 
vanaf de laddertoegang geopend en gesloten 
worden.

CaroFalt

Gedetailleerde ideeën
Typisch MEVA

Het CaroFalt zuilbekistingsconcept maakt gebruik van talrijke MEVA 
  product- en kwaliteitsnormen en overtuigt technisch tot in het kleinste 
detail. Het gebruik van de vol kunststof bekistingsplaat alkus resulteert in een 
 zichtbetonkwaliteit; bovendien zijn gebroken kolomranden mogelijk door het 
gebruik van driehoekprofielen. De hoge mogelijke betondrukopname van 
100 kN/m² maakt snelle en hoge stortfases mogelijk.
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Onderbouwing
Voor verschillende storthoogtes wordt de 
kolombekisting eenvoudig van onderaf 
 verlengd of ingekort

Gesloten profiel
voor een hoge stabiliteit en een lange 
 levensduur

Thermisch verzinkt paneel
met oppervlaktenabehandeling voor 
eenvoudige reiniging en verminderde 
 betonaanhechting

Ingebouwde trap  
met rugbescherming

Stortplatform 
Comfortabele ruimtecondities, 
belastbaar tot 200 kg/m², met 
antisliplaag van aluminiumpla-
ten

Gatenstrip
om de kolomdiameter gemakkelijk  
aan te passen in een raster van 5 cm

Vol kunststof bekistingsplaat alkus
absorbeert geen water. Ze welt en krimpt 
niet. Het robuuste, gladde oppervlak 
 garandeert een eersteklas betonkwaliteit, 
ook na vele bekistingsinzetten.
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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.
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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)


