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Klojiniai sienoms ir pamatams
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Techninis stebuklas 
u� gerą kainą!
Naujoji AluFix karta apjungia daugiau 
nei 30-ies metų MEVA patirtį, gami-
nant modulines rėminių klojinių siste-
mas. Klojiniai i�siskiria ilgaam�i�kumu 
ir auk�ta kokybe. �i patogi ir palankios 
kainos sistema yra specialiai pritaikyta 
naudoti ten, kur dirbama be krano 
arba kai klojiniai naudojami ten, kur 
nepasiekia krano strėlė. Kadangi 
u�dari profiliai pritaikyti patogiai 
paimti į ranką, todėl palengvinamas 
darbas rankomis ir u�tikrinamas saugus 
ir jėgas tausojantis darbas netgi ir 
esant �lapioms darbo sąlygoms. 

Polimerinė plok�tė alkus
MEVA - pirmasis klojinių gaminto-
jas, kuris naująją polimerinê plok�tê 
�alkus� pritaikė visoms serijinės 
gamybos sistemoms. Tai garantuoja, 
jog naudojant MEVA klojinių sis-
temas, u�tikrinama nekintanti ir 
auk�ta betoninio 
pavir�iaus 
kokybė. 

Skersiniai paramsèiai i� u�darų, 

į ranką paimti patogių aliumininių 

profilių, dengtų pramoniniu milteliniu 

pavir�iaus dengimo metodu

 Paprastas pagalbinių dalių pritvirtinimas prie MEVOS funkcinių pasparų.

MEVOS sukurta E-spyna: vienas ben-

dras elementas, sveriantis tik 0,8 kg.

 Sporto- / įvairios paskirties halė, Forges-les-Eaux/F

�emės ūkio paskirties pastatas, Melleville/F

AluFix yra patogūs, lengvi, darbui be 
krano skirti sieniniai � rėminiai kloji-
niai, turintys nenuginèijamų kainos ir 
techninių laimėjimų privalumų

 Statant individualius namus ir butų 
kompleksus

 Dirbant ank�tose statybų aik�telėse 
be krano

 Perstatant arba atliekant renovaciją
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AluFix
Klojiniai sienoms ir pamatams

SAVYBĖS PRIVALUMAI
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 Elementų auk�tis 264 ir 132 cm, elementų plotis nuo 
75 iki 20 cm

Minimalus kiekis papildomų detalių  
Greitas pritaikymas prie statybų plano geometrijos

 90° vidiniai ir i�oriniai kampai, bei reguliuojami 
�arnyriniai kampai, kurių diapazonas 80°�180°

 Serijinės gamybos klojiniai įgalina bet kokių kampų formavimą

 Did�iausias elementas 264/75 su alkus plok�te sveria 
tik 46,5 kg 

 Elementus lengvai gali perkelti du �monės rankomis
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 Leistinas �vie�io betono slėgis (DIN 18218) visu 
pavir�iumi 55 kN/m�, hidrostati�kai 65kN/m�

ļgalina betonavimą, atitinkamą elementų auk�èiui, nepri-
klausomai nuo meteorologinių sąlygų, betono receptūros ir 
konsistencijos, bei nepaisant betono kilimo greièio
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 Rėmai i� u�darų, dvikamerinių, aliumininių profilių  Auk�tas atsparumas lenkimui, ilgas eksploatacijos laikas, ma�as 
svoris

 Mechaniniams pa�eidimams atspari, auk�toje 
temperatūroje suformuota polimerinė � lakinė danga

 Nedidelės valymo sąnaudos (dėl betonui prilipti neleid�ianèios 
polimerinės dangos) 
 Ilgas eksploatacijos laikas 

 Patogūs į ranką paimti skersiniai paramsèiai  Patogus naudojimas, saugus paėmimas netgi tuomet, kai kloji-
niai drėgni
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s  Prakti�ka MEVA funkcinė paspara su įvirintomis 
ver�lėmis (su DYWIDAG tipo sriegiu)

 Paprastas papildomų dalių (i�lyginimo balkių, atramų, darbo 
aik�telių konsolių ir t.t) pritvirtinimas 
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 ļtempimo ta�kai su aliumininėmis įvorėmis, 
 privirintomis i� abiejų pusių

 Paprastas templių DW 15 naudojimas
Ilgas eksploatacijos laikas 

 ļtempimo ta�kų i�dėstymas: 3 ta�kai, kai elementų 
auk�tis 264 cm, ir 2 ta�kai, kai auk�tis 132 cm

 Lengvesni profiliai, nors betono slėgis didesnis

 Elementai sujungiami su firmos MEVA sukurta E 
-spyna: vienintele detale, sverianèia tik 0,8 kg

 Laiko taupymas montuojant: bepakopis elementų sujungimas, 
veikiamas spynos suspaudimo jėgų u�tikrina, jog elementas 
nepasislinks, ir tai padaroma tik keliais plaktuko smūgiais 
Nėra greitai pasimetanèių atskirų detalių 
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 Drėgmei atspari plok�tė, nebringsta ir neperd�iūsta  Matmenys dėl drėgmės poveikio nekinta, nepūva ir nepelyja; 
ilgas eksploatacijos laikas 
 Tikslus įmontavimas į elementų rėmus sąlygoja geresnê ir 
tolygią betono pavir�iaus plok�tumą visos eksploatacijos metu 

 Paprastas mechaninių pa�eidimų, pvz. įbrė�imų, 
grê�tinių skylių ir pan., remontas su plok�tei identi�ka 
med�iaga statybų aik�telėje 

 Neprarandamas laikas dėl remonto darbų
 Nuolatinis disponavimas elementais

 Sukant var�tus ar kalant vinis dengiamasis sluoksnis 
neat�oka ir nesilupa

 Paprastas naudojimas

 �alkus� plok�tė taip pat ilgai kaip ir rėmai  Nereikia keisti klojinių plok�tės, todėl nesutrikdomas statybų 
procesas dėl sugai�tamo laiko remontui



Auk�tis 264 cm
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AluFix

Elementas AF
Konstrukcinis elemento auk�tis 10 cm, 
rėmo profilio storis 23 mm. Įtempimo 
ta�kų i�dėstymas: 3, kai elemento 
auk�tis 264 cm,  AF-elementų rėmai 
sudaryti i� 2 u�darų aliumininių 
profilių, todėl yra atsparūs lenkimui. 
Kadangi jie padengti specialia polime-
rine danga, todėl  lengvai valomi. AF 
elementai pagal serijinê gamybą yra 
su polimerine plok�te alkus AL 13. AF-
spynos ir aplink rėmą einantis griovelis 
u�tikrina bepakopį, nepasislenkantį, 
jėgų veikiamą elementų sujungimą. 
Įtempimo įvorės yra privirintos prie 
rėmų. Funkcinės pasparos įgalina 
paprastą , greitą ir saugų papildomų 
elementų prijungimą. 

22-120-54 AluFix elementas AL 264/75 1,98 46,5

22-122-04 AluFix elementas AL 264/60 1,58 38,9

22-123-04 AluFix elementas AL 264/50 1,32 33,4

22-123-54 AluFix elementas AL 264/45 1,19 30,8

22-124-04 AluFix elementas AL 264/40 1,06 28,2

22-124-34 AluFix elementas AL 264/38 1,00 27,0

22-124-44 AluFix elementas AL 264/36 0,95 26,0

22-124-54 AluFix elementas AL 264/35 0,92 25,7

22-125-04 AluFix elementas AL 264/30 0,79 23,0

22-125-54 AluFix elementas AL 264/25 0,66 20,3

22-126-04 AluFix elementas AL 264/20 0,53 17,7

22-152-10 Apvalus elementas AF 264/15 0,42 32,4

22-152-20 Apvalus elementas AF 264/20 0,55 34,0

22-152-30 Apvalus elementas AF 264/25 0,69 42,5

Nestandartiniai elementai
Gaminami tik pagal specialų u�sakymą, 
tiekimo laikas pagal susitarimą.

22-121-04 AluFix elementas AL 264/70 1,85 43,9

22-121-54 AluFix elementas AL 264/65 1,72 41,3

22-122-54 AluFix elementas AL 264/55 1,45 36,2

22-153-10 Apvalus elementas AF 132/15 0,21 17,0

22-153-20 Apvalus elementas AF 132/20 0,28 17,8

22-153-30 Apvalus elementas AF 132/25 0,35 21,8

22-127-04 AluFix elementas AL 132/75 0,99 24,0

22-128-54 AluFix elementas AL 132/60 0,79 19,9

22-129-54 AluFix elementas AL 132/50 0,66 17,1

22-130-04 AluFix elementas AL 132/45 0,59 15,8

22-130-54 AluFix elementas AL 132/40 0,53 14,4

22-130-64 AluFix elementas AL 132/38 0,50 13,8

22-130-74 AluFix elementas AL 132/36 0,48 13,3

22-131-04 AluFix elementas AL 132/35 0,46 13,1

22-131-54 AluFix elementas AL 132/30 0,40 11,8

22-132-04 AluFix elementas AL 132/25 0,33 10,4

22-132-54 AluFix elementas AL 132/20 0,26 9,1

Apvalūs elementai AF
Plieninė konstrukcija, dengta KTL/
ACC, papildo AluFix klojinius iki 
daugiakampių apvaliųjų klojinių.

22-127-54 AluFix elementas AL 132/70 0,92 22,4

22-128-04 AluFix elementas AL 132/65 0,86 21,1

22-129-04 AluFix elementas AL 132/55 0,73 18,5



22-150-30 Vidinis kampas AF 264/20 1,06 42,2

22-150-40 Vidinis kampas AF 132/20 0,53 21,1

Vidinis kampas AF
Plieninė konstrukcija, dengta KTL/ACC, 
skirta 90° kampams. Sienelės ilgis 20 cm.

I�orinis kampas AF
Aliumininė konstrukcija, dengta 
polimeru. Naudojant elementus AF ir  
E-spynas greitai suformuojamas  90° 
kampas.

Vidinis �arnyrinis kampas AF
Plieninė konstrukcija, padengta KTL/
ACC, sienelės ilgis 20 cm. Reguliavimo 
diapazonas: vidiniams kampams 80°�
180°, i�oriniams kampams 95°�180°.

I�orinis �arnyrinis kampas AF
Plieninė konstrukcija, padengta KTL/
ACC, sienelės ilgis 1,5 cm. Reguliavimo 
diapozonas: 0°�120°.

Įtempimo apkaba AF
Skirta įtempimo jėgų perėmimui, kai 
naudojami apvaliųjų klojinių elementai.

Spyna E
Cinkuota, sujungia elementus AluFix ir 
EcoAs nepasislenkanèia, jėgų veikiama 
jungtimi. Suspaudimo ilgis 4,6 cm. 
Kiekvienai elementų sandūrai reikalin-
gos 2 spynos E. 

Universali spyna
Cinkuota, skirta tolyd�iam likutinio mat-
mens i�lyginimui. Suspaudimo ilgis 22.

22-150-05 I�orinis kampas AF 264 ALU  8,1

22-150-15 I�orinis kampas AF 132 ALU  4,2

22-150-80 Vidinis �arnyrinis kampas AF 264/20 1,06 40,0

22-150-90 Vidinis �arnyrinis  kampas AF 132/20 0,53 20,0

22-153-90 Įtempimo apkaba AF   3,4

29-103-50 E-spyna   0,8

29-802-70 E-spyna su sankaba   1,0

29-200-20 I�lyginimo profilis AF 264   19,0

29-200-30 I�lyginimo profilis AF 132   10,0

Spyna E su sankaba
Cinkuota, skirta pritvirtinti prie 
elementų AluFix ir EcoAs sandūrų. 
Suspaudimo ilgis 4,6 cm.

Flan�inis var�tas
Cinkuotas, su DW tipo sriegiu �15, 
skirtu pritvirtinti papildomus ele-
mentus (pvz., konsoles, atramas, 
i�lyginamuosius balkius ir t.t.). Sriegio 
ilgis 18 arba 28 cm.

29-103-60 Universali spyna   2,0

29-401-10 Flan�inis var�tas 18   1,1

29-401-12 Flan�inis var�tas 28   1,2

22-150-60 I�orinis �arnyrinis  kampas AF 264  25,3

22-150-70 I�orinis �arnyrinis kampas AF 132  10,5

I�lyginamasis profilis AF
Plieninis rėmo profilis su kampais, 
padengtas KTL/ACC, skirtas i�lyginti 
liktinį matmenį (sudarytas i� trumpų 
ta�elių ir klojinio plok�tės). Prie 
elementų AF tvirtinamas su 2 spynomis 
E. Svoris nurodytas ir tiekiama poromis 
(be paveikslo).



I�lyginamasis balkis AF
Cinkuotas, skirtas sutvirtinti elementus, 
kai �ie, sujungti blokais, perkeliami 
kranu, kai apeinamos trukdanèios 
vietos, taip pat klojinių sutvirtinimui 
į ilgį esant liktiniui matmeniui, bei 
sutvirtinant galinê sienelê (su galini-
ais ankeriais). Prie klojinių tvirtinami 
flan�iniais var�tais.

29-201-73 I�lyginamasis balkis AS 50, cinkuotas  4,0

29-201-75 I�lyginamasis balkis AS 125, cinkuotas  10,5

29-201-80 I�lyginamasis balkis AS 200, cinkuotas  16,0

29-402-25 Kampas 40/60   9,5

29-105-50 Galo u�baigimo apkaba 40/60  15,4

29-105-60 Galo u�baigimo apkaba 2,5�-60/23  20,0

Kampas 40/60
Cinkuotas, sienelės ilgis 40 ir 60 cm, 
naudojamas vidiniams ir i�oriniams 
kampams, bei formuojant kolonas.

29-902-63 Kam�telis D20, raudonas   

Galo u�baigimo apkaba
Cinkuota, skirta u�baigti betonavimo 
etapus. Apkaba 40/60 skirta sienoms iki 
40 cm ploèio. AluFix sistemoje papildo-
mai galima naudoti medinius plei�tus, 
kad būtų i�lygintas rėmo storis. 
Apkaba 2,5� - 60/23 skirta sienoms iki 
75 cm. Rėmo sienelės storis 23 mm ir 
60 mm.

Kam�telis D20, raudonas
Raudonos spalvos, skirtas u�kim�ti 
nenaudojamus įtempimo ta�kus EcoAS, 
AluFix, AluStar ir StarTec sistemoms.

29-900-20 Flan�inė ver�lė 100 (SW27, kaltinė)  0,7

�arnyrinė-flan�inė ver�lė 15/120
Kaltinė, cinkuota, DIN 18216, su DW 
sriegiu �15, disko skersmuo 120 mm, 
max. nuolydis 10°, rakto dydis 27. Leis-
tina apkrova 90 kN. Apsaugo elementų 
dengiamąjį sluoksnį.

Flan�inė ver�lė 100
Kaltinė, cinkuota, DIN 18216, su DW 
sriegiu �15, disko skersmuo 100 mm, 
rakto dydis 27. Leistina apkrova 90 kN.

29-900-23 Ver�lė 60    0,5Ver�lė 60
Cinkuota, DIN 18216, su DW sriegiu 
�15, disko skersmuo 60 mm. Leistina 
apkrova 90 kN. Skirta įtempimo ta�kų 
fiksavimui prie pat �emės arba sienų 
sandūros.

29-900-80 Templė DW 15/90   1,3

29-900-10 �arnyrinė - flan�inė ver�lė 15/120 (SW 27)  1,8

Templė DW 15/90
Neaprobuota, su DW sriegiu  �15, 
suvirinimui nepritaikyta, DIN 18216, 
skirta įtempti elemetus, kai �ie statomi 
i� dviejų pusių. Leistina apkrova 90 kN. 



Flan�inių ver�lių u�ver�imo raktas SW 27
Geltonos spalvos, chromuotas, rakto dydis 
27 mm, skirtas priver�ti ir atleisti flan�ines 
ver�les 100, �arnyrines - flan�ines ver�les 
15/120 ir flan�inius var�tus.

Įtempimo elementas 23
Cinkuotas, pritaikytas įtempti vienas 
�alia arba vienas vir� kito esanèiu  
EcoAs- ir AluFix- elementus, kartu 
naudojama templė DW 15 ir flan�inė 
ver�lė 100.

29-800-10 Flan�inių ver�lių u�ver�imo raktas SW 27  1,8

29-901-44 Įtempimo elementas 23   0,2

29-305-15 Transportavimo stovas 10, standus  10,4

29-305-10 Transportavimo stovas 10  16,0

Transportavimo stovas
Skirtas EcoAs ir AluFix elementų krovi-
mui ir transportavimui. Atstumas tarp 
skylių 10 cm. Naudojant �į stovą galima 
perkelti nuo 5 iki  12 elementų. Geriau-
sias sprendimas:  kai vienai rietuvei 
naudojami 2 standūs ir 2 atlenkiami 
stovai. Keliamoji galia: max. 10 kN 
vienam transportavimo stovui, max. 20 
kN vienai rietuvei. 

29-106-00 Darbo aik�telė 90 (geltona), cinkuota  10,0

29-106-50 Darbo aik�telė 125 (geltona), cinkuota  11,5

29-106-75 Vir�utinio auk�to vamzdis 100, cinkuotas  3,7

29-106-85 Vir�utinio auk�to vamzdis 140, cinkuotas  4,7

Darbo aik�telės konsolė
Cinkuota, geltonos spalvos, atlieka 
darbinių ir apsauginių pastolių 
funkciją, tvirtinama įki�ant į funkcinê 
pasparą ir prisukant prie �emiau 
esanèios pasparos su flan�iniu var�tu 
18. Paklotus galima pritvirtinti prie 
konsolės. Darbinis plotis apie 90 cm 
arba 120 cm. Papildomai reikalingi 
vir�utinio auk�to vamzd�iai 100 arba 
140. Atstumas tarp konsolių priklauso 
nuo paklotų atsi�velgiant į DIN 4420, 
�r. statymo ir naudojimo instrukciją.

29-108-20 �oninė apsauga 90/100, cinkuota  12,3

29-108-30 �oninė apsauga 125/100, cinkuota  13,8

Vir�utinio auk�to vamzdis
Cinkuotas, įstatomas į darbo aik�telės 
konsolê.

29-103-85 Krano kablys AF   5,6Krano kablys
Da�ytas, skirtas perkelti AluFix ir 
EcoAs elementus, automati�kai 
u�sifiksuojantis. Keliamoji galia: 6 kN 
(600 kg). Visuomet perkeliant reika-
lingi 2 vnt. Apie naudojimo ir saugos 
reikalavimus �r. naudojimo instrukciją. 

�oninė apsauga
Cinkuota, turėklai įstatomi į darbo 
aik�telės konsolê 90. 

29-104-82 Darbo aik�telė E   8,0



Atrama 250
Cinkuota, su arba be prijungimo 
�arnyrų, skirta sutvirtinti klojinius. 
Ją sudaro atrama R 250 (190-320), 
paramstis SRL 120 (90-150) ir atramos 
padas. Prie klojinių tvirtinama nau-
dojant prijungimo �arnyrą ir flan�inį 
var�tą  18. 

Pamatų juosta
Cinkuota, atstumas tarp skylių 50 mm, 
skylės skersmuo 16 mm, ilgis 50m, 
leistina apkrova 10 kN. Kai klojiniai 
montuojami horizontaliai, kartu su 
pamatiniais įtempikliais sudaro apatinį 
įtempimo ta�ką.

29-109-25 Atrama 250 be jungties   27,5

29-109-20 Atrama 250 su �arnyrine jungtimi  31,5

29-804-85 �arnyrinė jungtis   1,7

29-307-50 Pamatų juosta, rulonas 50 m  20,0

29-307-75 Pamatų įtempiklis EA   1,7

Prijungimo �arnyras
Cinkuotas, įsk. galinį 16/90 ir 
spyruoklinį kai�tį 4. Skirtas, naudojant 
flan�inį var�tą 18, pritvirtinti atramas 
ir paramsèius prie funkcinių pasparų. 
Tinka atramoms/pasparoms iki 48 mm 
skersmens.

Pamatų įtempiklis EA
Cinkuotas, sujungia pamatų juostą su 
EcoAs arba AluFix elementais ir sudaro 
apatinį įtempimo ta�ką (kai klojiniai 
montuojami horizontaliai). Vienam 
įtempimo ta�kui reikalingi 2 pamatų 
įtempikliai.

Ve�imėlis pamatų juostai
Cinkuotas, skirtas perve�ti ir supjaus-
tyti pamatų juostą, pritaikytas vienam 
rulonui, su pripuèiamu ratuku (be 
paveikslo).

29-307-55 Ve�imėlis pamatų juostai   21,8


