
Egyedi megoldások  
bármilyen feladatra

Egyedi zsaluk



Egyedi zsaluk – Alumínium & acél

Jól kombinált
Gazdaságos kapcsolat

A szabványos és egyedi részek kombinációja, valamint a rendszerelemek 
 módosítása hatékony munkavégzést biztosít, pl. a következő esetekben:
 - sarokelemek szennyvíztisztító művekben
 - egyedi elemek ferde és íves falakhoz
 - egyedi elemek födémekhez
 - négyszögletes és íves zsaluk
 - egyedi acél zsaluk alagútépítésben

A MEVA zsalukapocs hatékony és teherbíró módon rögzíti a szabványos és 
egyedi elemeket.

A Circo körpillérzsalu alapján egyedi zsaluk készíthetők 
döntött és íves egyedi épületrészekhez. Erre jó példa a 
Holmfield Exchange Nagy-Britanniában.

Gördíthető 
 alagútzsalu.
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Az építkezés igényei szerint megépített kizárások, 
 többszörös felhasználhatóságuk révén gazdaságosak. 

Egyedi zsalu a Mammut falzsalu 
mintájára
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A fából készült egyedi zsaluk akár ötször is használhatók a héjazat cseréje 
nélkül. Ez gyakran bonyolult geometriai formák esetén is így van. 

Megvalósíthatóság, gazdaságosság, zavartalan munkavégzés és a kívánt 
betonforma állnak a fókuszban.  A MEVA specialistái részletes kivitelezési 
terveket készítenek a betonfelület kívánt minősége, a felhasználás száma, a 
frissbetonnyomás, a szállítás és az építkezésen való felhasználás szerint.

Héjválaszték
 - fa rétegelt lemez (21 mm) héjazat 
 - fa rétegelt lemez (8 mm) ritkított zsaluzat  

borításaként
 - alkus 6 mm (GM) héjalás rétegelt falemezre
 - alkus 20 mm teherbíró héjazat
 - alkus 20 mm, hézagmentesen hegeszetett, 

csiszolt, egyenletes betonfelülethez, hosszú 
idejű felhasználáshoz is.

Egyedi zsaluk fából. Példa fazsalura
különleges geometriához.

Egyedi zsalu hídpillérekhez.

Egyedi zsalu fából

Bonyolult geometriai formákhoz
Speciális megoldások
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Különleges, egyedi fazsalukkal 
megvalósított, tulipán formájú, ívelt 
lépcsőfeljáró.

Egyedi zsalu fából  az 
 előregyártott elemek 
 előállításához.
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Az alkus segítségével akármilyen formájú beton  előállítható. 
Az alkus műanyag zsaluhéj nagyon könnyen, nagy 
 pontossággal formálható és hajlítható. Ezenkívül nagy 
 felületen összehegeszthető. Így hatalmas sima, hézag- és 
benyomásmentes betonfelületeket készíthetők.

Felhasználási területek
 - legszigorúbb látványbeton-követelmények
 - legszigorúbb követelmények egyenletes betonfelületekkel 

szemben
 - sokszoros felhasználhatóság

Előre formázott alkus műanyag zsaluhéj 
egy fa tartószerkezeten.

6 mm vastag alkus műanyag zsaluhéj GM-kivitelben fa 
tartószerkezeten

20 mm-es lemez, teljesen hézagmentes és nagy felületen 
hegesztett. A sarkok hegesztése hasonló az acélhoz, a 
hegesztési varrat nagy biztonsággal terhelhető.

Választék
 - egymáshoz hegesztett alkus műanyag zsaluhéjak
 - összehegesztett sarkok
 - előzetesen hajlított formák
 - 6 mm-es alkus (GM) héjazat a fa tartószerkezeten 
 - csiszolt alkus-borítások különleges felületi igényekhez 
 - minták, képek vagy dekor elemek kimarása alkus felületen

Egyedi kivitelezés alkus borítással

Látványbeton jó formában
Hézagmentes felület

6



Nagyfelületű, 6 mm-es alkus műanyag zsaluhéj (GM) 
fa tartószerkezeten.

Előzetesen hajlított formák.

Kis hajlítási ívek kialakításához megfelelően megmunkált 
alkus műanyag zsaluhéj.

Mart és tompán illesztett, Lamello- csatlakozókkal vala-
mint hegesztési varrat nélkül.
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Tervezés

A siker tervezhető
Minden egy pillantásra

Tanácsadást nyújtunk, modellezzük és kifejlesztjük az Ön 
igényeinek megfelelő gazdaságos megoldást – akár alkus 
műanyag zsaluhéjból, akár fából, acélból, alumíniumból vagy 
ezek kombinációjából. Átlátható és hatékony folyamatok 
segítségével találjuk meg Önnel együtt a projektje számára 
leggazdaságosabb megoldást.

A modern CAD-programok segítségével részletes 
 anyaglistákat tartalmazó zsaluzási terveket készítünk, vagy 
 interfészoptimalizált támogatást nyújtunk a BIM-projektjei 
során.
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Átlátható és hatékony folyamatok a tervezésnél: A tervek 
benyújtásától a kész egyedi zsaluk alkalmazásáig.
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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
LATAM latam@meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviseletek

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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