
Sterk en overtuigend –  
 flexibel en modulair

MEVA Schoren
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MEVA-steunbokken en steunconsoles

Het smarte systeem voor 
enkelzijdig werken
Ideaal voor enkelzijdig storten op grond en 
 bouwputbeschoeiing

De steunbokken en steunconsoles worden voornamelijk gebruikt bij het 
werken tegen een bestaande structuur aan zoals een muur of rots en er 
dus alleen enkelzijdig wordt bekist. De betondruk wordt via de bekisting de 
 steunbok in geleid en van daaruit weggeleid naar de fundering. 

Absorptie van zware lasten waar weinig 
plaats is.

Afschoring van enkelzijdige wanden tot 
13,50 m.
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Simply smart

 Æ Robuuste stalen constructie met 
 poedercoating

 Æ Kan worden gecombineerd met alle 
 MEVA-toebehoren, de ronde bekisting 
Radius bekistingsplaat of met speciale 
 c onstructies

 Æ Verticaal of horizontaal te gebruiken

 Æ Verankeringssysteem met DYWIDAG-ankers 
voor hoge statische veiligheid

 Æ Slechts 2,45 m diep, past op elke 
 vrachtwagen en kan plaatsbesparend op 
het bouwterrein worden opgeslagen

 Æ Modulaire en snelle verhoging met 
 STB-opzetstukken

 Æ Hoge arbeidsveiligheid dankzij de aanvulling 
met SecuritBasic

Steunbok STB 450

De STB 450 is bij uitstek geschikt voor het storten op grond 
en bouwputbeschoeiing. De STB 450 kan worden verhoogd 
met 1,50 m hoge opzetstukken. Dan kunnen er enkelzijdige 
wanden mee worden bekist tot een hoogte van 13,50 m. 
De STB 450 is slechts 2,45 m diep, past op elke  vrachtwagen 
en kan  plaatsbesparend op 
het bouwterrein  worden 
 opgeslagen. Hij kan  eenvoudig 
met de kraan of met 
 zwenkwielen worden verplaatst.

Steunconsole SK 80

Steunconsole SK 150

Steunbok STB 300

Steunbok STB 300 Plus 
+ opzetstuk 50 STB

Steunbok STB 450

Steunbok STB 450
+ opzetstuk 150

Steunbok STB 450 
+ opzetstukken 150 + platform SecuritBasic

Steunconsoles SK 80 en SK 150 

De oplossing voor enkelzijdige afschoringen tot 150 cm 
met veel goed doordachte productdetails. Speciaal voor 
 bodemplaten en vloerrandbekistingen, spilbaar voor 
 hellinghoeken +/- 15°.

Steunbok STB 300 en STB 300 Plus

De STB 300 en 300 Plus zijn stevige en  voordelige 
 oplossingen voor enkelzijdige toepassingen mit 
 standaardbekisting of speciale bekisting. Door hun compacte 
ontwerp passen ze zich optimaal aan de meest uiteenlopende 
omstandigheden op de bouwplaats aan.

i
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Triplex

De modulaire 
 zwaarlaststeun
Afschoring hoog en stabiel

Triplex is het schuine afschoringssysteem voor hoge wand- en 
 kolombekistingen. Ook flexibel inzetbaar voor andere horizontale en  verticale 
afschoringen. Triplex bestaat uit modules die op de bouwplaats op de 
 gewenste lengte samengesteld kunnen worden. Basiselementen in de lengtes 
50 / 100 / 200 / 300 cm worden aangevuld met voet- of kopstukken met 
draadstang die dankzij een rechts-links-schroefdraad eenvoudige fijnafstelling 
mogelijk maken.

Triplex is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 

 - Triplex R  
voor gebruik met richtsteunen. Hierbij vindt eenvoudige bevestiging plaats 
met een aansluitverbinding voor wand- en kolombekistingen tot 16 m. 

 - Triplex SB 
voor een statisch werkzame afschoring van de steunbok STB tot 13,50 m.
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Simply smart

 Æ Voor het schoren en afstellen van hoge 
wand- en kolombekistingen

 Æ Stevig en robuust voor veiligheid op zeer 
grote hoogte en voor een statisch effectieve 
afschoring van de steunbok STB

 Æ Flexibel te combineren

 Æ Economisch en snel

 Æ Behalve de schuine afschoring ook nog 
diverse andere toepassingsmogelijkheden, 
verticaal en horizontaal

Triplex als ondersteuning voor platformen, bij uitkragende 
vloeren en zwevende balkons.

i
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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)


