
Erős és meggyőző – 
 sokoldalú és moduláris

MEVA oldaltámaszok
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MEVA támasztóbakok és -konzolok

Okos rendszer egyoldali 
zsaluzáshoz
Ideális egyoldali betonozáshoz a földpart, vagy 
munkagödör határoló falának megtámasztására.

A támasztóbakokat és -konzolokat elsősorban akkor használják, amikor 
meglévő falakhoz vagy sziklafalakhoz építenek, és ezért egyoldalról történik 
a zsaluzás. A frissbeton okozta terhelést a zsalun át a támasztóbakra, onnan 
pedig az alaptestbe vezetjük. 

Nagy teherfelvétel szűk helyviszonyok mel-
lett.

Egyoldali falak megtámasztása 13,50 m 
magasságig.
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STB 450-es támasztóbak

Az STB 450-es támasztóbak ideális a talajfal vagy a mun-
kagödörfal melletti betonozáshoz. Magasítható az 1,50 m-es 
elemmel, így az STB 450-es támasztóbakkal akár 13,50 m 
magas egyoldali fal is zsaluzható. Az STB 450 csupán 2,45 m 
mélységű, felfér minden teherautóra és kis helyen tárolható 
az építkezés helyszínén. Daruval 
egyszerűen áthelyezhető vagy 
vezető görgőkön könnyen 
mozgatható. 

SK 80-as és SK 150-es támasztókonzol 

Megoldás az egyoldali megtámasztáshoz 150 cm magas-
ságig számos, jól átgondolt részlettel. Speciálisan aljzatbe-
tonhoz és födémszélek zsaluzásához, felállítható +/- 15°-os 
 dőlésszögben.

STB 300-as és STB 300 Plus támasztóbak

Az STB 300-as és 300 Plus támasztóbakok stabilak és költség-
takarékos megoldást nyújtanak az egyoldali alkalmazásoknál 
standard vagy egyedi zsaluk esetében. Kompakt szerkezetük-
nek köszönhetően optimálisan alkalmazkodnak a legkülönbö-
zőbb építési helyek feltételeihez.

Simán. Egyszerűen.

 Æ Robusztus, porbevonatos acélszerkezet

 Æ Valamennyi MEVA  falzsalurendszerrel, 
 Radius íves zsaluval vagy egyedi 
 konstrukciókkal kombinálható

 Æ Függőlegesen vagy vízszintesen is 
 alkalmazható

 Æ Rögzítőrendszer DYWIDAG-átkötőszárakkal 
a nagyfokú statikus biztonság érdekében

 Æ Csak 2,45 m mélységű, könnyen  szállítható 
és kis helyen tárolható az építkezés 
 helyszínén

 Æ Moduláris, STB-magasító elemekkel igény 
szerint növelhető

 Æ Nagy munkabiztonság a SecuritBasic 
 kiegészítő által

SK 80-as támasztókonzol

SK 150-es támasztókonzol

STB 300-es támasztóbak

STB 300 Plus támasztó-
bak+ 50 STB magasító

STB 450-es támasztóbak

STB 450-es támasztóbak
+ 150-es magasító

STB 450-es támasztóbak 
+ 150-es magasító+ SecuritBasic járófelület

i
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Triplex

A moduláris nagy teher-
bírású támasz
Rendkívül stabil megtámasztás

Triplex támasztórendszer magas falak és pillérek zsaluzásához. Igény szerint 
használható vízszintes és függőleges megtámasztásokhoz is. A Triplex olyan 
szerkezeti egységekből áll, amelyek az építkezés helyszínén a szükséges 
méretre szerelhetőek.  Az 50 / 100 / 200 / 300 cm hosszúságú alapelemeket 
láb-, ill. fejelemekkel egészítik ki, melyek jobb- és balmenetes orsói biztosítják 
a finombeállítás lehetőségét.

A Triplex két kivitelben áll rendelkezésre: 

 - Triplex R  
a támasztórudakhoz. A csatlakozás itt egyszerű, csuklós kapcsolóval törté-
nik fal- és pillérzsaluzáshoz, 16,00 m magasságig. 

 - Triplex SB 
az STB támasztóbak megfelelő teherbírású megtámasztására 13,50 m 
magasságig.
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Magas fal- és pillérzsaluk megtámasztásához

 Æ Stabil és robusztusan biztonságos nagy 
magasságokban is, alkalmas az STB tá-
masztóbak megfelelő teherbírásúhatékony 
megtámasztására

 Æ Sokoldalúan kombinálható

 Æ Gazdaságos és gyors

 Æ A ferde megtámasztáson kívül különböző 
függőleges és vízszintes felhasználási lehe-
tőségek

Triplex felhasználása járófelület alátámasztására, konzolosan 
kinyúló födémeknél és függő balkonoknál.

i
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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

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


