
De ideale ondersteuning voor breedplaat- 
en in situ betonvloeren

VarioMax



VarioMax

Slechts drie componenten
Economisch, eenvoudig en duurzaam 

VarioMax is een licht en flexibel ondersteuningssysteem voor het maken van 
breedplaat- en in situ betonvloeren met weinig onderdelen. Het bestaat uit 
slechts drie componenten: bouwstempels, dubbele dragers en inschuifdragers. 
In vergelijking met conventionele methoden zijn voor VarioMax tot 50% minder 
stempels en componenten nodig waardoor de werklast wordt verminderd. De 
voordelen van het systeem zijn: het lage gewicht, de eenvoudige bediening en 
de flexibele aanpassing aan elke plattegrond.

VarioMax is volledig compatibel met de stempels en ondersteuningssystemen 
van MEVA. De rastervrije, uitschuifbare dubbele en inschuifdragers van alumi-
nium zijn licht, ze hebben een hoog draagvermogen en een lange levensduur 
en zijn dus duurzamer dan H20-dragers. Dankzij de poedercoating is er minder 
betonhechting zodat de dragers snel kunnen worden gereinigd. Dat bespaart 
grondstoffen.
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De geïntegreerde houderstift bepaalt de 
positie van de stempels, vereenvoudigt de 
opbouw en voorkomt dat de stempel eruit 
valt.

Uitschuifbare hoofd- en inschuifdragers, 
hoog draagvermogen, licht en flexibel 
 instelbaar.

Simpel, krachtenbesparende bediening door 
laag gewicht.

Volledig compatibel met de MEVA stempels 
en de ondersteuningssystemen MEP en 
MT 60.

Simply smart

 Æ Licht en flexibel ondersteuningssysteem voor 
breedplaat- en in situ betonvloeren
 - Laag gewicht
 - Hoog draagvermogen

 Æ Geïntegreerde houderstift in de dragers
 - Het stempelraster bepaalt de positie van de stem-

pels – voor simpele opbouw
 - Angststempels zijn overbodig 
 - Minder tijd en materiaal nodig. Dat bespaart kos-

ten en vereenvoudigt de opslag en de logistiek

 Æ Volledig compatibel met de MEVA stempels en 
ondersteuningssystemen

 Æ Uitschuifbare dubbele dragers en inschuifdra-
gers van aluminium met poedercoating
 - Lange levensduur en duurzamer dan H20-dragers
 - Geringe betonhechting, gemakkelijk te reinigen

 Æ Slechts drie componenten en weinig onderdelen
 - Bouwstempel, dubbele dragers en inschuifdragers
 - Rasterloze aanpassing aan elke plattegrond
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VarioMax

Een systeem met vele 
mogelijkheden
Geringe hoeveelheid benodigd materiaal en 
 werklast

Geniaal en simpel – gewoon geniaal: de in de drager geïntegreerde 
 houderstift bepaalt het aantal en de positie van de benodigde stempels en 
maakt angststempels overbodig. Zo bespaart VarioMax veel tijd, materiaal en 
kosten: vergeleken met conventionele methoden tot 50% minder stempels en 
componenten zoals draagvorken. De werklast neemt ook navenant af. Zo zijn 
arbeidskostenbesparingen tot 40 % mogelijk.

De lange levensduur als gevolg van de robuuste constructie en het 
 reinigingsgemak hebben ook een effect op de snelle voortgang van de 
bouw en de economische efficiëntie. Voor een hoge stabiliteit en een 
veilige  versteviging van de dragers wordt het klemprofiel gewoon met een 
 hamerkopbout in de inschuifdrager bevestigd– zonder verliesbare onderdelen.

In het beste geval bedraagt de afstand tussen de stempels 2,82 m en zijn er 
slechts 4 stempels nodig voor een dragerlengte van 8,76 m.

Dubbele dragers

DT 375 DT 240

In
sc

hu
if

-
dr

ag
er

s ET 300
Uitschuiflengte min. 1,14 m
Uitschuiflengte max. 2,12 m

ET 225
Uitschuiflengte min. 0,39 m
Uitschuiflengte max. 1,37 m

Uitschuiflengte min. 0,28 m
Uitschuiflengte max. 1,80 m

Zeer eenvoudig te reinigen 
en minder betonaanhech-
ting  dankzij een verbeterde 
 profieldoorsnede en poedercoating

Robuust holkamerprofiel
voor hoge stabiliteit en duurzame 
belastbaarheid
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Klemprofiel
voor eenvoudige montage van de versteviging 
van de dragers zonder verliesbare onderdelen

Geïntegreerde houderstift
vereenvoudigt de opbouw en bepaalt alleen 
het aantal stempels dat werkelijk nodig is

Gebruik in combinatie met de ondersteuningssystemen 
MT 60 en MEP

De optimale compatibiliteit van VarioMax met de MEVA ondersteuningssystemen MT 60 
en MEP vereenvoudigt de planning en logistiek. Alle systemen komen uit één bron, 
 bestaand materiaal kan worden gebruikt en gebruikers kunnen stabiele  verbindingen 
maken zonder extra leerinspanning en met de gebruikelijke snelle handgrepen. 
 Bestaande belastingstabellen bieden zekerheid zonder extra inspanning.

Ondersteuning MT 60 en VarioMax Ondersteuning MEP en VarioMax

Hoogwaardige 
poedercoating 

Goed doordachte toebehoren
De dragerbevestiging H20 maakt een 
materiaalvriendelijke, snelle en veilige 
verbinding mogelijk met H20-dragers 
zonder nagels – ter ondersteuning 
van in situ betonvloeren met de 
flexmethode.
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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
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
NORDIC Tel. +45 2043 1855
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)


