
Individuele oplossingen  
voor elke uitdaging

Speciale bekisting



Speciale bekisting – aluminium & staal

Goed gecombineerd
Een rendabele verbinding

Het combineren van standaarddelen en speciale delen en het modificeren 
van standaarddelen is de efficiënte oplossing, b.v. bij
 - hoekelementen voor waterzuiveringsinstallaties
 - speciale delen voor schuine, afgeronde wanden
 - speciale elementen voor vloeren
 - rechthoekige en ronde bekistingen
 - speciale uitvoeringen van staal in de tunnelbouw

Het MEVA bekistingsslot zorgt voor een efficiënte en krachtgesloten 
 verbinding tussen standaarddelen en speciale delen.

Met de ronde kolombekisting Circo als basis is het 
 mogelijk een speciale bekisting te maken voor schuin 
aflopende en gebogen bouwdelen. Bijvoorbeeld zoals 
hierboven: Holmfield Exchange, UK.

Verplaatsbare 
tunnelbekisting
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De voor de betreffende eisen van de bouwplaats 
 ontwikkelde uitsparingen overtuigen door hun 
 rendabiliteit bij meervoudige inzet. 

Speciale bekisting op basis van de 
Mammut-wandbekisting.
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Speciale bekistingen van houttimmerwerk overtuigen bij tot maar liefst vijf 
inzetten zonder dat de ondergrond hoeft te worden gewisseld. Dit is vaak 
het geval bij complexe geometrische vormen.

Haalbaarheid, rendabiliteit, een vlekkeloze bouwlogistiek en de  gewenste 
vorm in het beton zijn hierbij het belangrijkst. Specialisten van MEVA 
 ontwikkelen gedetailleerde uitvoeringsmogelijkheden – volledig afgestemd 
op de eisen die gesteld worden aan het betonoppervlak, het aantal inzetten, 
de betondruk, het transport en de inzet op bouwterreinen.

Ondergrondspectrum
 - Meerlaags OSB (21 mm) als ondergrond
 - Meerlaags OSB (8 mm) als bovenlaag  

op open bekisting
 - alkus 6 mm (GM) als bovenlaag op OSB
 - alkus 20 mm als dragend deel van de 

 ondergrond
 - alkus 20 mm voegloos gelast en 

 geschuurd voor gelijkmatige betonopper-
vlakken, ook bij langdurige inzet

Speciale bekisting van hout Voorbeeld van een houten bekisting 
voor bijzondere geometrieën

Speciale bekisting voor brugpijlers

Speciale bekistingen van houttimmerwerk

Voor complexe geometrieën
Individuele oplossingen
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Buitengewoon gedraaide trap in 
tulpvorm, gerealiseerd met speciale 
houten bekisting.

Speciale bekisting van hout 
voor de productie van gepre-
fabriceerde bouwelementen.
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Met alkus kan beton in elke gewenste vorm worden 
 gebracht. De vol kunststof bekistingsplaat alkus kan heel 
 gemakkelijk en zeer nauwkeurig worden gevormd en 
 gebogen. De plaat kan bovendien over een groot opper-
vlak worden gelast. Op die manier ontstaan grote, gladde 
 betonoppervlakken zonder voegen of afdrukken.

Toepassingsgebieden
 - De strengste zichtbetoneisen
 - De strengste eisen m.b.t. gelijkmatige betonoppervlakken
 - Hoge inzetcijfers

Voorgevormde vol kunststof 
 bekistingsplaat alkus op een houten 
onderconstructie.

6 mm dikke GM-uitvoering van de alkus vol kunststof 
bekistingsplaat op een houten onderconstructie.

20 mm plaat geheel voegloos  en op een groot oppervlak 
gelast. Het lassen van de hoeken werkt op dezelfde 
 manier als bij staal, de lasnaad is zeer belastbaar.

Aanbod
 - Aan elkaar gelaste alkus vol kunststof bekistingsplaten
 - Gelaste hoeken
 - Voorgebogen vormen
 - alkus 6 mm (GM) als ondergrond op een houten 

 onderconstructie 
 - Geschuurde alkus-ondergronden voor speciale 

 oppervlakte-effecten
 - Infrezen van sneden, afbeeldingen en decorelementen 

op het alkus-oppervlak

Speciale uitvoeringen met alkus ondergrond

Zichtbeton in goede vorm
Voegloos oppervlak
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Grootvlaks vol kunststof bekistingsplaat alkus 6 mm 
(GM) op een houten onderconstructie.

Voorgebogen vormen

Voor het maken van kleine buigradiussen wordt de vol 
kunststof bekistingsplaat alkus dienovereenkomstig 
bewerkt.

Ingefreesd en stomp gestoten, verbonden met
Lamello-verbinders en zonder lasnaad.
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Planning

Succes kun je plannen
Alles in één oogopslag

Wij adviseren, modelleren en ontwikkelen voor u de 
 economische oplossing voor uw eisen – of het nu gaat om 
de vol kunststof bekistingsplaat alkus, hout, staal,  aluminium 
of een combinatie daarvan. Dankzij transparante en 
 efficiënte processen werken we samen met u aan de meest 
 kosteneffectieve oplossing voor uw project.

Met moderne CAD-ondersteuning maken we bekistingsplan-
nen met  gedetailleerde stuklijsten of werken we samen met u 
aan uw BIM-project met geoptimaliseerde interfaces.
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Transparante en efficiënte planningsprocessen: van de 
aanbestedingsfase tot aan de inzet van de afgewerkte 
speciale bekisting.
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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.

O
p 

de
 g

eb
ru

ik
te

 fo
to

‘s
 s

ta
an

 s
itu

at
ie

s 
op

 b
ou

w
pl

aa
ts

en
 a

fg
eb

ee
ld

 d
ie

 in
 v

ei
lig

he
id

st
ec

hn
is

ch
 o

pz
ic

ht
 n

ie
t a

lti
jd

 d
e 

ui
te

in
de

lij
ke

 u
itv

oe
rin

g 
la

te
n 

zi
en

.
32

50
 N

L 
8/

19
 P

O
D

, P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y

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)


