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Firma MEVA należy do czołowych producentów 
nowoczesnych deskowań w Europie. Powstała jako odpowiedź na 
zapotrzebowanie rynku na szalunki wysokiej jakości, uniwersalne 
do realizacji każdego projektu. W roku 1970 MEVA – 
MetallVerArbeitung rozpoczęła urzeczywistniać tę ideę w 
produkcji. Wiele rozwiązań i opracowań MEVA dzisiaj, stało się 
standardem w branży, co jest udokumentowane w postaci licznych 
patentów.  

Z praktyki na placach budów całego świata, rodzą się impulsy 
do opracowywania  i rozwoju produktów MEVA. Dzisiaj firma 
zapewnia na całym świecie kompletną ofertę, która dla każdego 
Klienta i każdego projektu oferuje odpowiednie rozwiązanie. 
Częścią tego rozwiązania są kompleksowe usługi inżynierskie co 
powoduje, że firma jest cenionym partnerem.  

Dewizą firmy jest aby na placu budowy zagwarantować 
wydajność, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i kosztów, zaś 
wykonawcę w sposób profesjonalny wspomóc w jego pracy.  

Duże wysokości betonowania, krótkie czasy etapów 
betonowania, zastosowanie specjalnych receptur betonu, pewne 
przenoszenie ekstremalnie  wysokiego parcia mieszanki betonowej, 
zastosowanie materiałów na placu budowy spełniających wysokie 
wymagania stawiane ekonomii i oszczędności czasu – są to 
wyzwania którym inżynierowie MEVA na całym świecie muszą 
codziennie sprostać.  

Szalunki firmy MEVA spotykane są na wszystkich 
kontynentach świata przy realizacji: najwyższych budynków 
(wysokościowców), budynków mieszkalnych, budowli 
przemysłowych, szlaków komunikacyjnych, budownictwa 
wodnego i wielu innych budowli inżynierskich.  

Podstawowy zakres produkcji firmy MEVA obejmuje:  
- szalunki do ręcznego montażu EcoAs,  
- szalunki ścienne: AluFix, AluStar, StarTec,  Mammut 350,  
- szalunki okrągłe,  
- szalunki słupów o różnym przekroju,  
- szalunki stropowe: MevaDec, MevaFlex,  
- system stołów stropowych SDT,  
- rusztowania nośne MEP,  
- podest roboczy LAB,  
- podest składany KAB,  
- rusztowania wieżowe Space,  
- szalunki wspinające się KLK,  
- szalunki automatycznie wspinające się MAC. 

 
Idea firmy, zawarta jest w wypowiedzi Prezesa Pana Gerharda 
Dinglera  która brzmi:  
„Jako niezależne przedsiębiorstwo ... musimy zawsze o krok wyprzedzać, 
być o krok szybciej i odrobinę lepsi. Naszą ambicją jest bycie inicjatorem 
trendów branży, również w przyszłości w sposób miarodajny kształtować 

postęp... Pod względem technicznym  dojrzały program, dalsze 
innowacje, usługi przynoszące korzyść i partnerstwo, znajdują się przy 

tym w centrum zainteresowania firmy MEVA”.  
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