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Kétoldali falzsaluzatok egyoldali átkötés
modern építészeti megjelenés: átkötések a táblamezőben
330, 270, 135 cm zsalumagasság, széles elemválaszték
20%-al gyorsabb zsaluzás

szerelés nélküli könnyű átállítás
egyszerű kialakítás, biztos működés
integrált három átkötési lehetőség

zártszelvényű, horganyzott keretszerkezet
műanyag héjazat: saját anyagával javítható, polírozható
tartós és minőségi betonfelület zsaluzására alkalmas szerkezet

XT egyoldali átkötések

Fenntartható zsaluszerkezet

Váltson a 
legkorszerűbb 
famentes zsaluzási 
technológiákra 

a leggyorsabb univerzális falzsalu műanyag polírozható héjjal

Hosszabb élettartam

 
Gyorsabb zsaluzás

Kevesebb élőmunka

 
Pályázati támogatások

Opciós karbantartási szerződés 
az élettartam növeléshez, a költségek 
csökkentéséhez

 











AluFix: 
a legkönnyebb falzsalu műanyag polírozható héjjal

MevaDec: 
a leggyorsabb födémzsalu fa komponens nélkül

StarTec XT: a leggyorsabb univerzális 
falzsalu műanyag polírozható héjjal

Vegye fel velünk a kapcsolatot!



MevaDec-e 
a leggyorsabb födémzsalu fa komponens 
nélkül

AluFix
a legkönnyebb falzsalu műanyag polírozható héjjal
300/90 cm-es tábla súlya csak 52,9 kg

Kiemelkedő hatékonyságú zsaluzat
hosszú élettartam (alumínium keretek, MEVA műanyag zsaluhéj)
megbízható teherbírás (55kN/m2)
sokrétű alkalmazhatóság (fal- és födémszerkezetek zsaluzásához egyaránt)

alumínium szerkezetének köszönhetően könnyebb a műanyag 
zsaluzatoknál is
kevés alkotóelemének köszönhetően gyors kivitelezést biztosít
az ergonomikus profilok révén kézi mozgatása is biztonságos

alumínium keretszerkezete sérülés esetén újrahasznosítható
műanyag héjazata javíthatóságának köszönhetően több mint 1000 
beépítésre alkalmas
élettartama során végig tartósan jó betonfelület zsaluzására alkalmas

Gyors és biztonságos kezelhetőség

Fenntartható zsaluszerkezet

30 éves múltja igazolja hatékonyságát

Megújult MevaDec-e

Fenntartható zsaluszerkezet



Egy rendszer, három zsaluzási mód
ejtőfejes támasz, főtartó, betételem
ejtőfejes támasz, főtartó, fióktartó, héjazat
födémtámasz + fejelem, betételem

MevaDec ejtőfej – korai kizsaluzást tesz lehetővé
nagy teherbírás – akár 130 cm vastag födémszerkezet is zsaluzható
kisebb zsalukészlet – csökken az építéshelyi logisztikai igény

alumínium keretszerkezete sérülés esetén újrahasznosítható
műanyag héjazata könnyen javítható, így több mint 1000 
beépítésre alkalmas
tartós és minőségi betonfelület zsaluzására alkalmas szerkezet

új ergonómikus kialakítás
könnyebb szerkezeti elemek
kedvezőbb ár

Új funkció a fekvő táblák esetén: 
Extra ankerpozíciók a vízzárás profi átkötéséhez


