
Egy zsalu, több felhasználási mód,  
kombi-átkötés

StarTec XT 



Az új StarTec XT zsaluzat integrált kombi-átkötése 
3 átkötési módot egyesít egy rendszerben,  melyek 
között egyszerűen, akár egy  kézmozdulattal 
is válthat további kiegészítő elemek szerelése 
 nélkül. Így az egyoldali zsaluzás esetén  élvezheti 
a  lényegesen rövidebb zsaluzási idő nyújtotta 
előnyöket. További előnye: A StarTec XT teljes 
egészében kompatibilis a StarTec-kel és a könnyű, 
daru nélkül mozgatható AluStar zsaluval.

Egy- vagy kétoldali átkötés

Az új generáció sokoldalú és  
gazdaságos 

A többcélú StarTec XT zsalu 
60 kN/m² frissbeton nyomás 
 felvételére képes és használata 
úgy a lakásépítés, mind pedig 
ipari építkezések során ideális 
megoldást kínál.
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Integrált kombi 
átkötési hely
Egy kézmozdulattal három 
átkötési mód között  
választhat

Simán. Egyszerűen.

 Æ Méret
 - Elemenként max. 8,91 m² zsaluzási felület (330 x 270 cm)
 - 330, 270, és 135 cm-es elemmagasságok és csupán 8 elemszélesség a 

pótlásmentes sarokmegoldásokhoz bármely falvastagságnál.

 Æ Teljesítmény
 - Megengedett frissbetonnyomás-felvevő képesség (DIN 18218 szerint) 

a teljes felületen 60 kN/m² (DIN 18202, 3. táblázat 6. sor) 

 Æ Univerzális felhasználás gazdasági és lakóépületeknél egyaránt

 Æ Acél zártszelvény
 - Statikailag robusztus
 - Ellenáll a csavarodásnak
 - Tűzihorganyzott felülete és kiegészítő bevonata révén könnyebben 

tisztítható

 Æ Az intelligens funkciós borda
 - Behegesztett Dywidag belsőmenetes hüvelyekkel
 - Zártszelvényű acélprofilból készült funkciós borda behegesztett DW-

15-ös belsőmenetes hüvelyekkel és a tartozékok gyors, teherbíró 
csatlakoztatását szolgáló egyetlen elemmel, a tányéros orsóval 

 Æ A keretbe integrált kombi-átkötés forgatható korpuszának kö-
szönhetően 3 átkötési mód egy rendszerben
 - Nincs szükség külön időre a kiegészítő alkatrészek és tartozékok 

szereléséhez
 - Elfeledhetjük a különálló elemeket
 - Egyszerű kezelés

 Æ Egyforma záró és kezdő zsaluk

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - A MEVA zsalukapocsnak köszönhetően néhány kalapácsütéssel 

 teherbíró rögzítés hozható létre
 - A sarokmerevítések révén, melyek részei a 135 cm-es és ennél 

 szélesebb elemeknek, a zsaluk az emelőrudak segítségével könnyedén 
beállíthatóak.

 - Kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj 7 év garanciával
 - Egységes tányéros orsó minden tartozékhoz

 Æ Teljesen kompatibilis a StarTec és az AluStar zsaluval
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1
A variálható kombi átkötési hely 

Egy rendszer –  
3 átkötési mód

Ön úgy köt át, ahogy csak akar!

Minden építkezés más és minden projekten mások a 
 zsaluzattal szemben támasztott követelmények. A StarTec XT 
ehhez az ideális alapot nyújtja, mert a rendszer rugalmas és 
minden feladathoz jól idomítható. Az okos kombi  átkötési 
hellyel egy kézmozdulattal három átkötési mód között 
választhat. Minden elem szimpla- és kontraoldali zsaluként 
is bevethető átszerelés nélkül, ezzel jelentős időráfordítás 
 takarítható meg, és leegyszerűsíti a logisztikát is.

A rendszer három különböző átkötési technikát egyesít.

A StarTec XT rendszernél nincsenek külön ráfordítást  
igénylő szerelendő alkatrészek.

Egyoldali átkötés 23-as  
XT kúpos átkötőszárral

Kombi átkötési hely  
kontraoldali zsalun

Kombi átkötési hely  
szimplaoldali zsalun
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2 3Egyoldali átkötés 
XT 20-as átkötőszárral és  védőcsővel

Kétoldali átkötés  
hagyományos DW20-as átkötőszárral 
és védőcsővel

Kombi átkötési hely  
szimplaoldali zsalun

Kombi átkötési hely  
szimplaoldali zsalun

Kombi átkötési hely  
kontraoldali zsalun

Kombi átkötési hely  
kontraoldali zsalun
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Teljesen integrált

A StarTec XT okos  
kombi átkötési helye

Átkötés kónuszos hüvellyel vagy 20-as 
menetesszárral – a kombi átkötési hely 
mindent lehetővé tesz

A keretbe integrált korpuszon keresztül, ami az XT- kombi-
kulccsal a kívánt állásba fordítható, egy kézmozdulattal 
beállítható és változtatható az átkötési módszer.

A kombi átkötési hely teljesen a keretben helyezkedik el, 
nincs szükség ki- vagy beszerelésre.

Kombi átkötési hely menetes állásban

Kombi átkötési hely ankerhüvely állásban
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Kis szerszám-nagy hatás

Az XT-kombi-kulcs
Az XT-kombi-kulcs univerzális szerszám. 
Karabinerrel van ellátva, így bárhová 
rögzíthető.

Az átkötési módszernek megfelelően az XT-kombi-kulcs 
 sokoldalúan használható, pl.
 - A kombi átkötési hely beállításához
 - Az XT-kónusz kiszereléséhez a zsalutáblából
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Tányéros orsó 
Az összes rendszertartozék egyetlen elem 
segítségével teherbíróan rögzíthető.

Funkciós borda
Zárt acélprofilból készült, behegesztett DW-15-
ös belsőmenetes hüvelyekkel a tartozékok gyors 
és teherbíró csatlakoztatása érdekében.

Kombi átkötési hely
Forgatható korpusz a választható egy- vagy 
kétoldali átkötéshez (3 variáció).

Zárt keretprofil
A rendkívüli stabilitás és hosszú élettartam 
érdekében.

Tűzihorganyzott keretek
Utólagos felületkezelésnek köszönhető-
en, könnyen tisztítható, és a felületéhez 
kevésbé tapad a beton.

Sarokmerevítés
A 135 cm-es és ennél szélesebb elemek 
négy sarkánál, ezáltal a feszítővassal a zsaluk 
 egyszerűen beállíthatók.

Szállítófurat
A 40-as emelőcsap felvételére szolgál, a 
gyors fel- és lerakodáshoz, valamint az 
 elemrakatok áthelyezéséhez.

StarTec XT

Egy fal, tele ötletekkel
Tipikus StarTec – a legapróbb részletekig

A MEVA rendszereket maximális hatékonyság, elsőrangú minőség és prak-
tikus megoldások jellemzik. Ez a jól bevált StarTec XT többcélú zsalura is 
 vonatkozik, amely egységes rendszerkomponenseinek, kevés tartozékának 
és az optimálisan kialakított termékválasztékának köszönhetően mindent tud 
ahhoz, hogy a gyakorlatban  a MEVA rendszere kiemelkedjen a többi közül.

 - Teljesen kompatibilis a StarTec és az AluStar zsaluval
 - Kombinálható a MEVA tartozékokkal
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MEVA műanyag zsaluhéj
A teljes keresztmetszetében műanyag 
zsalutábla nem zsugorodik, nem korhad, nincs 
vízfelvétele, felülete polírozható. A sima felület 
számtalan forgatás után is elsőosztályú beton-
felületet garantál.

Átkötőszár-tartó
Az álló vagy fekvő StarTec XT tábla funkciós 
bordájára rögzíthető. Kitűnő tárolóhely az 
építéshelyi logisztikában.

Tömítőkónusz
Az XT-tömítőkónusz a 
szimpla- és kontrazsaluhoz 
egyoldali átkötéseknél.

Dugó
Az XT-táblák nem használt 
átkötési helyeihez mindhárom 
variáció esetén.

Teljesen kompatibilis a 
könnyű AluStar zsaluval

AS-zsalukapocs 
Az elemek gyors és biztonságos csatlakozta-
tásához egyetlen egy alkatrészre van szükség: 
a MEVA-zsalukapocsra. Egy kézzel rögzíthető, 
mégpedig fokozatmentesen a keret bármely 
pontján. Már néhány kalapácsütéssel létrejön 
az teherbíró kapcsolat és az egyenletes, 
elmozdulástól mentes elemillesztés.
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Integrált XT csuklós 
tányéros anya

Rögzítőcsavar

DW-menet 20
Kónuszos 
középrész

Falvastagság skála 
0,5 cm-es raszterben

DW-menet 23

SW19

Beállítócsavar 

Optimális kombináció egyoldali átkötéshez

XT 23-as kúpos átkötőszár
Falvastagság 15-55 cm-ig

A 23-as XT átkötőszár 4 különböző hosszúságban az eltérő falvastagságokhoz igazodóan 
létezik:

 - 15-25 cm
 - 20-30 cm
 - 35-45 cm
 - 45-55 cm

A beállítócsavarral 0,5 cm-es raszterben állítható be a falvastagság.
A kívánt falvastagság a skálán leolvasható.

MEVA Multi-Stop 23
Zsaluátkötési helyek vízhatlan belső tömítése az XT 23 
kúpos átkötőszár felhasználásánál: egyoldali alkalma-
zás, a felülettel egy síkban, víznyomás- és vegyszerálló.
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Schrägstellung XT-Konusanker 
StarTec XT   H= 270 cm      

Stand:  20.06.2010/bhe

i

4°

XT átkötőszár DW20
Falvastagságok 85 cm-ig

AAz XT átkötőszár DW20 két különböző hosszúságban kapható és minden 
falvastagsághoz használható.

 - 0-40 cm
 - 0-85 cm

A falvastagságokat a védőcső hossza határozza meg. 

A 20, 25, 30 és 35 cm-es falakhoz a D23 védőcsövek a megfelelő hosszakban 
készen  kaphatók.

Védőcső D23XT kónusz
DW20

DW-menet

Integrált XT  
csuklós tányéros anya

Rögzítőcsavar

Ferde helyzet

Az intelligens XT kombi-átkötés és az XT kónuszos anker  segítségével 
könnyen és gyorsan rögzíthetők az akár 4°-os  dőlésszögű elemek is. 
Ugyancsak megvalósítható az oldalirányú vagy magassági átállítás 
4°-ig.
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Rendszeralapú tervezés

StarTec XT-elemek 
és sarkok
Egyszerű alkalmazhatóság

330, 270 és 135 cm közötti elemmagasságok, valamint a 270 és 
30 cm közötti  elemszélességek lehetővé teszik a StarTec XT zsaluk 
gyors  hozzáigazítását az alaprajz geometriájához. Az  elemválasztéknak 
 köszönhetően a szokásos falvastagságok illesztési helyek nélkül 
 leképezhetők. 

A rendszer ezenkívül fokozatmentesen állítható 60° – 180°-os csuklós 
sarokelemekkel rendelkezik.

IE belső sarok, 25 cm-es oldalmérettel
AE külső sarok, 0 cm-es, 5 cm-es és 10 cm-es oldalmérettel
GEI belső csuklós sarok, 30 cm-es oldalmérettel

GEA külső csuklós sarok, 7,5 cm-es oldalmérettel
ASE kizsaluzó sarok, 25 cm-es oldalmérettel
PS illesztőelem, 5 cm

Elemszélesség [cm] Sarokelemek Kiegyen-
lítés

IE AE GEI GEA ASE    PS
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k 

[c
m

]
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45 cm

25 cm

20 cm

0 cm
49 cm

25 cm

24 cm

0 cm
45 cm

25 cm

25 cm

5 cm

45 cm

25 cm

30 cm

10 cm
60 cm

25 cm

35 cm

0 cm
60 cm

25 cm

40 cm

5 cm

Csak 3 külső sarok és 1 belső sarok 

Egyszerű sarokkialakítás
Minden, ami szükséges

Csupán három külső sarokelemmel (oldalméret 0, 5 és 10 cm) és egy belső saro-
kelemmel (oldalméret 25 cm), valamint hat közbülső elemszélességgel a sarkok 
bármely falvastagság esetén gond nélkül zsaluzhatók.
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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


