Bendroji programa PRO

Inovatorikumas
Esama padėtis ir perspektyva

Dabartiniame pasaulyje svarbų vaidmenį atlieka
ininerinės paslaugos. Sprendiant sudėtingus
projektus, firmos MEVA kompetencija inoma
visame pasaulyje-nuo Berlyno iki Maskvos, nuo
Dubajaus iki Toronto, nuo Sidnėjaus iki Oslo.
Įgyvendinti sudėtingi projektai įpareigoja
mus, tobulinti tai, kas jau pasiekta, ir siekti
naujovių. Firmos MEVA dėmesio centre yra
tobulas techninių sprendimų ibaigtumas,
inovatorikumas, paremtas savitarpio partnerių
bendradarbiavimu.
Dabartiniame pasaulyje mūsų informacinė sistema
įgauna vis didesnê paskirtį: visuose darbiniuose
procesuose nauja Bendroji programa PRO siūlo
darbinê mediagą Jums patogia ir suprantama
forma. Eksploatacinis techninis rinkinys MEVA
skirtas statybų planavimui ir jų įgyvendinimui,
kuriame nurodyti visi techniniai reikalavimai
ir duomenys.Tai technikai pagrįsta darbinė
mediaga apjungianti visas esamas darbo ir
eksploatacijos instrukcijas.
Mes linkime visiems mūsų klientas ir partneriams
visokiariopos sekmės.

Gerard Dingler
Direktorius ir firmos savininkas
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Firmos MEVA pagrindinė įkūrimo
idėja: klojiniai skirti darbui be
krano
Firmos MEVA prekinis enklas
susiformavo auganèios rinkos ir
auktos kokybės bei nuo projektų
nepriklausanèių klojinių poreikio
pagrindu. 1970  aisiais firma MEVA
pradėjo įgyvendinti ią klojinių idėją.
Pasirodius rinkoje ekonomikiems
ir technikai apgalvotiems MEVA
klojinių sistemos elementams, atsirodo
alternatyva įprastiesiems klojiniams.
Taip atsirado koncepcija rėminiams
klojiniams, skirtiems darbui be krano.

Nauji ir tolimesni moksliniai
tyrimai suteikia pagrindą
technologinei kompetencijai
Statybų darbo patirtis davė impulsą
visame pasaulyje atnaujinti ir toliau
vystyti firmos MEVA produktus.
Raktas iam tikslui pasiekti
 nuosekliai puoselėjama firmos MEVA
kompetencija, kuriant ir gaminant
produktus paèioje įmonėje.

Firmos MEVA inovacija: pasaulinė
rinkos standartizacija klojinių
srityje.
Firma MEVA tampa rinkos lyderiu
ioje srityje. Dauguma MEVA iradimų
ir techninių sprendimų iandien yra
patentuoti standartai, pvz., udaras,
gofruotas rėminis profilis, funkcinės
pasparos ir spynos, kurios lanksèiai
pritaikomos statybose, kurias sudaro
vienintelis elementas, skirtas skydų
sujungimui ir didelių jėgų atlaikymui.

Istorija

Kadangi esame nepriklausoma, vidutinio dydio
įmonė, kuriai visada privalu būti ingsniu priekyje
ir nata aukèiau, mes turime teisê būti lyderiais
savo srityje, ir kurdami ateitį, stengiamės uimti
svarbią poziciją.

1970

1977

1978

MEVA - pirmasis lengvų
rėminių klojinių, skirtų
darbui be krano, dar
kitaip vadinamų klojiniais
i elementų, gamintojas.

MEVA sukuria greitą
klojinių skydų sujungimo
elementą - spyną. Ji
tampa standartu ir yra
MEVA patentas visose
industrinėse alyse.

Rėminis profilis MEVA
- tai naujos ūkio akos
premjera, iki iol
ilikês nepakeièiamu
pramoniniu standartu.

MEVA
Įmonė

Polimerinė ploktė alkus
Pradėjus naudoti polimerinê ploktê
alkus (atsisakius medienos), firma
MEVA įgauna naują didelio umojo
pagreitį. Alkus - tai naujos kartos
ploktė, kuriai suteikiama 7-erių metų
garantija. Jos panaudojimas klojiniuose
suteikia naujų privalumų usakovams
visame pasaulyje.

Įrangos gamintojas su plaèiu
paslaugų spektru
iandien firma MEVA - pasaulinio
garso įmonė, inoma kaip įrangos
tiekėja, siūlanti tinkamiausius
sprendimus sudėtingiems projektams
ir įnoringiausiems usakovams. Firmos
MEVA ininerinės paslaugos yra vienas
pagrindinių kriterijų sėkmingiems
usakymams įvykdyti ir pripainti
įmonê naudingu partneriu.

1982

1988

1989

1992

1994

MEVA pateikia
pramoninius klojinius
Mammut, atlaikanèius
97 kN/m� vieio
betono slėgį. Tai naujas
sisteminių klojinių matas.

Su ypaè lengvos
konstrukcijos klojiniais
i aliuminio firma MEVA
i naujo orientuojasi į
klojinio svorį, plaèiame
sistematiniame gaminių
spektre.

Galimybė sujungti dvi
sienines klojinių sistemas
StarTec ir AluStar
tarpusavyje.

MEVA i pagrindų
pakeièia klojinių
perdangoms sistemos
metodą. Naudojant
vienintelê MevaDec
sistemą įgyvendinti
įvairiausi statybų
projektai ir ekonominiai
perdangų sprendimai.

Didelių apkrovų pastoliai
MEP utikrina saugumą ir
efektyvumą statybose.
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Trumpa apvalga
Skrupulingas sprendimas

Mąstyti ir dirbti atsivelgiant
į usakovo poreikius  lemiamas MEVA
filosofijos elementas.

Dėmesio centre  usakovo sėkmė
Visada buvo ir yra skiriamas didelis
dėmėsys saugumui ir efektyvumui,
laiko ekonomijai ir darbo sąnaudų
mainimui, o taip pat profesionaliai
usakovų konsultacijai statybose.
Racionaliausių sprendimų siekimas - tai
firmos MEVA tradicija, kurios dėka
įgyvendinami sunkiausi projektai, kurie
i pradių atrodė neįmanomi.
Didelis betonavimo auktis, trumpas
betonavimo ciklas, ypatingos betono
receptūros naudojimas, saugus
darbas esant ypaè dideliam vieio
betono slėgiui, ekonomikai ir laiko
atvilgiu reiklių mediagų naudojimas
statybose, ypatingų reikalavimų
betoniniui paviriui įgyvendinimas,
pvz., dekoratyvinio betono: - tai tie
ibandymai, kuriuos tenka įveikti
firmos MEVA ininieriams.
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1999

2000

2001

2003

2004

Su sisteminiais perdangos
stalais, skirtais dideliems
gabaritams, optimaliai
supaprastinama statybų
aiktelės logistika.

MEVA - pirmasis
gamintojas,kuris
panaudoja polimerinê
ploktê alkus.

MEVA  pirmasis
gamintojas Europoje,
pritaikês rėminê klojinių
sistemą pėdų ir colių
matavimo sistemai:
klojinių sistema Imperial
iaurės Amerikoje
isikovoja pripainimą.

Klojiniai kolonoms
CaroFalt suteikia naujus
greièio ir saugumo
standartus statybose.

Mammut 350: pirma
klojinių sistema dideliems
plotams betonuoti,
turinti simetriką
sutvirtinimo idėstimą.
Polimerinė ploktė alkus
suteikia dekoratyvinio
betono paviriui
optimalias savybes.

MEVA
Filosofija

Efektyvumas

Saugumas ir ilgaamikumas:
Firmos MEVA produkcijai yra
suteikti garantijos sertifikatai.

Statybų proceso optimizavimas
statybos aiktelėje:
Firma MEVA - tai Jūsų partneris
rentabilumo ir logistikos
klausimais.

Inovatorikumas

Kompetencija

Technika ir pasiekimai
MEVA pajėgi surasti inovacinius
sprendimus modernių statybų
projektų iūkiams visame
pasaulyje.

Know-How vietoje:
Auktos kompetencijos ir
kompleksinių paslaugų dėka firma
MEVA įgyvendins įnoringiausią
usakymą.

2005

2006

2007

Kartu su darbo aiktele
Securit, sistema StarTec
tampa visus aukèiausius
saugos reikalavimus
atitinkanèia sieninių
klojinių sistema.

MEVA baigia pakeisti
visas esamas klojinių
sistemas polimerine
plokte "alkus". Visame
pasaulyje visi serijiniai
MEVA produktai
gaminami su patikima
polimerine plokte.

Parodoje BAUMA 2007
MEVA demonstruoja
naują hidraulinê klojinių
sistemą, skirtą auktiems
pastatams.

Istorija

Kokybė
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Paslaugų pristatymas
ir jų kūrimas
Sertifikatas DIN EN ISO 9001
Firma MEVA buvo viena
pirmųjų, kuriai dar 1995 metais
pirmu bandymu buvo suteiktas
sertifikatas pagal DIN EN ISO
9001. Firmos MEVA produkcija
yra reguliariai kontroliuojama ir
sertifikuojama
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Paslaugų pasiūla
Reikalavimai keliami statybose,
įpareigoja klojinių gamintoją pateikti
kokybiką produkciją. Kaip pramoninis
gamintojas MEVA yra kompetetingas ir
kitose paslaugų srityse.
Kompleksinė paslauga
Pradedant konstrukciniais planais ir
baigiant paslaugomis statybos metu;
konsultacijos betonavimo metu ir
paèio betono problemų isprendimo
klausimais Jums padės firmos MEVA
ininieriai.

Logistika, remontas, valymas
Klojinių pristatymas į statybų aiktelê
- tai pirma teikiama paslauga i visos
sekos kitų teikiamų paslaugų, kurios
utikrins optimalią statybų eigą.10tyje logistinių centrų vykdomi darbai
utikrins įrangos remontą ir valymą
industriniu lygiu.

MEVA
Paslaugos

TECHNIKOS TAIKYMAS
Ekonomikas planavimas:
Kompetencija ir Know-how

Technikai subrendê produktai
reikalauja kūrybikumo, sugebėjimų ir
inių jau planavimo stadijoje. Neretai
jau tuomet sumainamos ilaidos ir
optimizuojama eiga. Dirbant kartu su

tobula logistika reikalinga mediaga
numatytu metu pristatoma į
nurodytą vietą.

YPATINGOS KONSTRUKCIJOS
Kvalifikuotų ininierių paslaugos

Neįprasta geometrija, igaubti
konstrukciniai elementai, ypatingi
paviriai, statikos  kompleksikos
konstrukcijos  į visa tai atsivelgia
kompetentingi MEVA ininieriai ir

stengiasi inaudoti visas galimybes.
Intelektualiai derinami sisteminiai
ir nesisteminiai elementai utikrina
ekonominius pranaumus.

VALYMAS IR ATNAUJINIMAS
Efektyvumas: valymas, remontas ir
atnaujinimas

Specialiose dirbtuvėse tikrinama
klojinių sistemų kokybė, klojiniai
valomi industriniu būdu, remontuojami
ir atnaujinami. Statyboms tai maesnės

Fotoshooting

ilaidos, trumpesnis nuomos laikas ir
skaièiavimo tikslumas.

PROGRAMMA "NUOMA PLIUS"
Vietoj rizikingų ilaidų
Fiksuotas paskaièiavimas

Su Nuoma plius programa
padengiamos visos valymo ir
remonto (iskyrus pamestų detalių
ir visiko sugadinimo) ilaidos. Tai
sumaina vadybos katus, ukerta

kelią nemalonumams nuomojamų
elementų grąinimo metu ir
utikrina sąmatos tikslumą. Tuo
mainama nuomos trukmė, o kartu
ir ilaidos.
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Technika, kuri avi

Polimerinė ploktė alkus

S

Patentuota polimerinė ploktė alkus yra
polipropileno konstrukcija visikai be medienos (1 ir
3 sluoksnis), sustiprinta plonu aliumininiu sluoksniu
(2). Ploktė yra atspari UV-spinduliams, brinkimui,
perdiūvimui, puvimui, armams ir rūgtims, bei
pelėsiui.

Įprastinė technologija

Klojinių ploktė
mediniu pagrindu

Naujosios kartos ploktės
pradininkė
MEVA  pirmasis klojinių
gamintojas, pritaikês polimerinê
poktê (visikai nenaudojant
medienos), kuri per
7 metus buvo
pritaikyta
daugiau
nei
vienam
milijonui
kvadratinių
metrų.
Nereikia keisti ploktės,
neribojamas ciklų skaièius.
Kadangi ploktė laiko taip pat
ilgai kaip ir rėmai, sutaupomos

Brinkimas/
perdiūvimas

Naujoji karta


 
 



 



 
 
Nebringsta, neperdiūsta, nepūva,
nepraranda atsparumo lenkimui, nepelyja
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didelės laiko ir ilaidų sąnaudos.
Statybų procese naujosios kartos
ploktė utikrina didelį palengvinimą:
naudojimas lygiai toks pat kaip ir
įprastinės konstrukcijos i faneros
(kalimas vinimis),
paprastas valymas,
neribotas
naudojimo
ciklų skaièius,
aukta
betoninio
paviriaus
kokybė.

MEVA
Technika, kuri avi

Rėmai
Tobula plieninių ir aliumininių
profilių paviriaus danga
Apsauga nuo korozijos, maesnė
galimybė betono pridiūvimui ir
paprastas valymas: tam MEVA taiko
modernius metodus, pvz., kaip
automobilių industrija. Plieniniai
profiliai padengiami autoforetiniu
cheminiu (ACC) arba katodiniu (KTL)
paviriaus dengimo metodu nardinant
ir po to ubaigiami diovinant
auktoje temperatūroje suformuojant
polimerinê  lakinê dangą.
Konstrukciniai udarų rėmų
profilių privalumai
Atsivelgiant į grubią statybų aiktelių
kasdienybê būtina atsivelgti į
tvirtumą ir atsparumą lenkimui.
Todėl MEVA sukūrė udarą MEVA
rėmo profilį. Didiausias privalumas:
neprilimpa betonas, o tai palengvina
valymą.

Praktiki
elementai
Funkcinės pasparos ir įtempimo
takai
Funkcinės pasparos su įvirintomis
verlėmis (DYWIDAG sriegiu)
palengvina papildomų elementų,
pvz., ilyginamųjų balkių arba darbo
aiktelių, pritvirtinimą. Įtempimo
takai su kūgio formos įvorėmis leidia
įtempti elementus taip pat ir esant
nuolydiui.
MEVA spyna
Sujungia elementus bepakopia,
nepasislenkanèia, jėgų veikiama
jungtimi. Tai padaroma tik keletu
plaktuko smūgių. Spyna gali būti
tvirtinama bet kurioje vietoje prie
rėmų: tai didelis privalumas, kai reikia
perkelti klojinius i vienos vietos į kitą.

Programa
Privalumų turintys elementai
Paprastas MEVA klojinių sistemos
elementų montavimas vienas ant kito
bei platus elementų asortimentas
leidia taupyti mediagas ir utikrina
sklandią darbų eigą. Optimali
logistika maina sąnaudas.
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Garantuota
kompetencija

DAUGIAAUKÈIŲ NAMŲ STATYBA

Visame pasaulyje

Dangoraiis Burj Dubai,
aukèiausias pastatas pasaulyje
Dubajus
Jungtiniai Arabų Emiratai
N¬ MevaDec
Perdangų klojiniai
MevaDec sistemą, kaip
nepamainomus perdangos
klojinius, rekomenduoja
Turner korporacijos, Samsung
konsorsiumo, Besix und Arabtec
projektų vadovai.

Mirax boktas Federacija
Aukèiausias pastatas Europoje

Maskva, Rusija
N Mammut
Klojiniai sienoms
Pakabinama technika
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MEVA

Atlikti darbai

Gyvenamųjų butų statyba

INDUSTRINIAI PASTATAI

Q1 apartamentų boktas

Meno ir kultūros centras

Auksinis krantas,
Kvinslendas
Australija

Debrecenas, Vengrija
N¬ MevaDec
Klojiniai sienoms

N¬ MevaDec
Klojiniai perdangai

Individualus gyvenamasis namas

Ligoninė
Middleton,
Ohio, JAV

Bad Driburgas,
Vokietija

N¬ Imperial
Klojiniai sienoms

N¬ AluStar/
StarTec
Klojiniai sienoms
N¬ MevaFlex
Klojiniai perdangai

Baumhaus

Victoria Square prekybos centras

St. Gallen, veicarija

Belfastas, Airija

N¬ Mammut 350
Klojiniai sienoms

N¬ MevaDec
Klojiniai perdangai

N¬ Dekoratyvinis
betonas
Su polimerine
pokte "alkus"
Entwurf: Marcel Ferrier Architekt BSA SIA
Foto: Anna Tina Eberhard
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SUSISIEKIMO KELIAI

HIDRO STATINIAI

Holmfield Motorway Exchange

Loch Katrine Water Project

Automagistralės tiltas, Leeds, Anglija

Glazgas, kotija

N Pastolinis boktas Space
N Mammut-klojiniai sienoms
Pakabinami klojiniai KLK 230
N Speciali konstrukcija su
i anksto suformuota polimerine alkus
jungiamąja plokte

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Geleinkelio tunelis Birgltal

R. L. Sutton Water Plant

Austrija

Atlanta/Georgija, JAV

N Specialūs klojiniai
du kranu perkeliami komplektai su
horizontaliais 250 Mammut elementais

N Atraminė konsolė STB 450
N Imperial-klojiniai sienoms
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EcoAs-klojiniai sienoms
Mammut 350-klojiniai sienoms
Circo-apvalių kolonų klojiniai
CaroFalt-kolonų klojiniai
Atraminė konsolė STB 450
Pakabinami klojiniai KLK 230
MevaDec-klojiniai perdangoms
Sisteminiai perdangų stalai SDT
Didelių apkrovų pastoliai MEP

MEVA

Atlikti darbai

ININERINIAI STATINIAI

ARCHITEKTŪRA

Naujoji parodų salė tutgarte

Geleinkelio stotis Tullnerfeld

tutgartas, Vokietija

Judenau, Austrija

N MevaFlex klojiniai perdangai
N Sisteminiai perdangų stalai SDT
N Didelių apkrovų pastoliai MEP

N Atraminė konsolė STB 450
N Speciali konstrukcija
Su i anksto suformuota alkus
polimerine plokte
N Mammut-klojiniai sienoms
N Didelių apkrovų pastoliai MEP
N Aukti reikalavimai betoniniui paviriui:
lygūs įtempimo takų ir tarpų ulyginimai;
lygus, auktos kokybės dekoratyvinis betonas
suformuojant 52 betonines kolonas

Naujasis kardiologinis centras
Kelnas, Vokietija
N CaroFalt-kolonų klojiniai
N Mammut-sieniniai klojiniai
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MEVA Schalungs-Systeme
Pfaffstätten
A Austrija

MEVA Formwork Systems
Caledon, Ontario
CDN Kanada

Novatec Construction Systems
Adelaide
AUS Australija

MEVA Schalungs-Systeme
Seon
CH veicarija

N.V. van Haut
Kruibeke
B Belgija

MEVA Schalungs-Systeme
Haiterbachas
D Vokietija
Berlynas
Dresdenas
Hamburgas
Hanoveris
Miunchenas
tutgartas
Rhein-Ruhr
Weinheim

MEVA Schalungs-Systeme
Sofija
BG Bulgarija
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MEVA

MEVA

Firma Meva pasaulinėje rinkoje

MEVA Systemés de Coffrage
Paryius
F Prancûzija

Teknikk
Oslas
N Norvegija

PPU Palisander Sp. z.o.o.
Bialystok
PL - Polen

MEVA Formwork Systems
Tamworth
GB Didioji Britanija

MEVA Romania
Bukaretas
RO Rumunija

MEVA KHK
Dubajus
VAE Jungtiniai Arabų Emiratai

MEVA Zsalurendszerek
Budapetas
H Vengrija

ZAO MosMeva
Maskva, St. Petersburgas
RUS Rusija

MEVA Formwork Systems
Springfield, Ohio
USA Jungtinės Amerikos Valstijos

MEVA Bekistingssystemen
Gouda
NL Nyderlandai

MEVA Schalungs-Systeme
Kijevas
UA Ukraina
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Nauda klientams,
naudojantiems MEVA Nuoma
plius programą:
n Aikumas ir sąmatos tikslumas
jau komercinio pasiūlymo
stadijoje
n Trumpesnis nuomos laikas ir
todėl maesnės nuomos ilaidos,
kadangi klojiniai tuoj pat po
naudojimo gali būti grąinami.
n Nepateikiamos nemalonios
staigmenos pasibaigus nuomos
terminui
n Nevedamos laiką ir energiją
eikvojanèios derybos dėl
papildomo mokesèio
n Neprarandamas laikas ir vieta,
kadangi klojiniai tuoj pat po
naudojimo iveami i statybų
aiktelės
n Paprastas naudojimas, jokios
biurokratijos
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Pilnas programos Nuoma
plius kasko draudimas
Pilnas draudimas nuomojamiems
klojiniams
Kartu su Nuoma plius programa
firma MEVA sukūrė vienintelį tokį
pilną nuomos kasko draudimą: jis
utikrina fiksuotą sąmatą, supaprastina
nuomos usakymų eigą, neatsirandant
nenumatytoms papildomoms
ilaidoms, maėja nuomos kaina. Todėl
statybų aiktelėje galima i tikrųjų
koncentruotis į produktyviai atliekamą
darbą ir rezultatus.
Sąmatos fiksavimas ir apsauga nuo
nenumatytų ilaidų
Nuoma plius skaièiuojama kaip
bendra suma nuo prekės vertės
ir padengia visas valymo ir remonto
darbų ilaidas. Todėl neatsiranda jokių
papildomų ilaidų. is pilnas kasko
draudimas nepadengia tik visiko

detalių sugadinimo ar praradimo
ilaidų.
Polimerinės ploktės "alkus"
privalumas: remontas įskaièiuotas
Polimerinė ploktė "alkus" (visikai
be medienos), kuri naudojama visose
MEVA klojinių sistemose visame
pasaulyje, yra perspektyvi ne tik
technikai, bet ir prekybos prasme:
ją naudojant nereikia keisti klojinių
ploktės, kadangi "alkus" ploktė
nesunkiai

remontuojama su
dangai identika
mediaga. Net ir ias ilaidas padengia
Nuoma plius programa.

