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MEVACO jest przodującym na rynku europejskim producentem i dystrybutorem blach perforowanych i siatek cięto-ciągnionych. 
Firma powstała w 1998 w wyniku fuzji przedsiębiorstw Seidl + Mayer i Sorst, i zatrudnia obecnie ponad 135 pracowników w 16 państwach Europy. Swoim 19 tys. Klientom MEVACO 
oferuje szeroką paletę produktów: blachy perforowane, różnego rodzaju siatki, w tym siatki cięto-ciągnione, oraz praktyczne artykuły uzupełniające. Ponad 1000 rodzajów 
artykułów jest stale dostępnych w magazynie i wysyłamy je w dniu zamówienia. Natomiast formatki na zamówienie gotowe są do wysyłki w ciągu 4 dni, przy czym Klient może 
wybierać spośród szerokiego asortymentu naszych materiałów i rodzajów perforacji oraz podać dowolne wymiary. 

Naszą ofertę dopełnia profesjonalny serwis, np. informacja o cenach przez telefon lub sklep internetowy. MEVACO dostarcza swoim Klientom nie tylko produkty, ale również 
kreatywne pomysły na ich wszechstronne i funkcjonalne zastosowanie. Obrót roczny firmy wynosi 50 milionów euro (2009).

NowoczesNość w starym 
stylu
Galeria przy ulicy Pfaffengasse 13, gdzie Dr. Kristina Hoge wystawia 
głównie sztukę koncepcji, była od dawna zagospodarowana. Jednak 
stary budynek był w bardzo złym stanie. Jürgen Mayer, architekt 
z Heidelbergu, który zaprojektował i nadzorował przebudowę, mówi: 
„Mimo, że uzyskaliśmy zgodę na rozbiórkę domu, próbowaliśmy 
zachować możliwie jak najwięcej. Dlatego chętnie używam określenia 
‘renowacja’.” W ten sposób powstał – jak feniks z popiołów – nowoczesny 
budynek na historycznych podwalinach. Nowa konstrukcja odznacza się 
prostą formą, która kontrastuje z pozostawionymi elementami starej 
części budowli, np. oryginalnymi kamieniami z zamku w Heidelbergu.

Cechą charakterystyczną budynku jest to, że okiennice osadzone są 
w otworach okiennych. Można je zsunąć w taki sposób, iż również, 
gdy są otwarte, nie wystają poza otwory. To również jest nowy sposób 
na zinterpretowanie starego tematu „okiennice” oraz dowód na to, że 
również w historycznym mieście można wznosić nowoczesne budowle, 
zachowując niepowtarzalną atmosferę miasta.

schalom alejchem, 
moNachium
W centrum Monachium, w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza i katedry, 
powstało Centrum Kultury Żydowskiej Monachium i Górnej Bawarii. 
Jest to druga pod względem wielkości gmina żydowska w Niemczech. 
Na centrum składa się oddana do użytku w 2006 roku nowa główna 
synagoga „Ohel Jakob” (Namiot Jakuba), Muzeum Żydowskie (otwarte 
w 2007 roku) oraz będące jeszcze w budowie szkoła, przedszkole 
i restauracja.

moderNizm w powiecie 
VogtlaNd
Obserwując mapę państw Unii Europejskiej, można z łatwością zauważyć, że 
Vogtland przesuwa się coraz bliżej środka. Region między Wolnymi Państwami 
Saksonią, Turyngią i Bawarią w Niemczech oraz Chebskiem w Czechach wabi 
turystów rozległymi lasami i pachnącymi łąkami, dolinami z krętymi rzeczkami 
i gorącymi źródłami, ale również nowoczesnym wyglądem konserwowanych 
zabytków i ponadczasowymi osłonami słonecznymi. 
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