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CONSOLIS EcoShaft™
Augstas kvalitātes saliekamā dzelzsbetona lifta šahtas dzīvojamām un komerciālām ēkām

Jaunbūvēm un pārbūvei



CONSOLIS EcoShaft™

Kāpēc izvēlēties 
saliekamo 
dzelzsbetonu
Saliekamais dzelzsbetons ir būvizstrādājums, kuru ražo rūpnīcā, transportē 
uz būvlaukumu un montē būvobjektā. Tas ir viens no daudzpusīgākajiem 
un ilgtspējīgākajiem mūsdienās pieejamajiem materiāliem, kas piedāvā 
daudz priekšrocību, salīdzinot ar betonēšanu būvobjektā, jo nodrošina 
ātrāku ražošanu, augstāku kvalitāti un drošību. Tā ražošana tiek veik-
ta kontrolētos apstākļos un ražošanas procesā tiek veiktas vairākas 
kvalitātes pārbaudes.

Ar katru dienu saliekamais dzelzsbetons kļūst arvien populārāks 
inženieru, arhitektu un būvniecības uzņēmumu vidū, jo tas ir ekonomisks 
un konkurētspējīgs būvmateriāls. Turklāt saliekamais dzelzsbetons ir 
ekoloģisks, ilgtspējīgs un pārstrādājams.

CONSOLIS EcoShaft™ ir piemērotas 4–10 stāvu jaunbūvējamām 
un pārbūvējamām ēkām. Mūsu pakalpojumu klāsts ietver sevī 
projektēšanu un tehniskās konsultācijas mūsu klientiem pirms 
būvniecības procesa un tā laikā. Šahtu projektēšanas posmā vienmēr 
tiek ņemtas vērā liftu piegādātāju vajadzības.

EcoShaft™ ir sertificētas saskaņā ar ISO 9001 prasībām, jo tās 
tiek ražotas mūsu modernajās rūpnīcās, kas atbilst augstākajiem 
kvalitātes un drošības standartiem. CONSOLIS EcoShaft™ ir ilgmūžīgs 
produkts.

EcoShaft™ iezīmes
•  Augstas kvalitātes un drošības koncepcija, ko izstrādājusi CONSOLIS grupa.
•  Ātra ražošana un vienkārša montāža, nav nepieciešama sastatņu izmantošana.
•  Ekonomisks risinājums: mazākas darbaspēka izmaksas būvobjektā un mazāks 

materiālu patēriņš.
•  Elastība: pieejamas slodzi nesošas un pašnesošas šahtas.
•  Izstrādātas atbilstoši individuāli pielāgojamai koncepcijai ar +/- 2 mm pielaidi.
•  Saderīgas ar KONE, OTIS, SCHINDLER, THYSSEN un citu ražotāju liftiem.
•  Pilnvērtīgs risinājums par konkurētspējīgu cenu.

Mūsu saliekamā dzelzsbetona šahtas 
CONSOLIS EcoShaft™ ir izstrādātas sadarbībā ar pasaules vadošajiem liftu piegādātājiem, kā arī lielākajiem būvniecības projektu attīstītājiem. 
EcoShaft™ ir piemērotas izplatītākajiem liftu modeļiem, kas tiek uzstādīti dzīvojamās un komerciālās ēkās visā Eiropā. Mūsu šahtas atbilst ES 
standartiem, kas attiecas uz šādu ēku liftiem – 8 personām, celtspēja 630 kg un durvju platums — 900 mm. 

*Lai uzlabotu drošību, mēs varam piegādāt šahtas ar augšpusē uzstādītu pagaidu koka platformu, lai nepieļautu strādnieku iekrišanu šahtā 
būvdarbu laikā.

Pielaides
+/- 2 mm

Perfekta 
ģeometrija

BUILDING

CONSOLIS ir Eiropas vadošais uzņēmums saliekamā dzelzs-
betona izstrādājumu ražošanā. Mums ir vairāk nekā 100 
gadu pieredze, sniedzot vislabākos būvniecības risinājumus. 
CONSOLIS uzņēmumi piedāvā plašu izstrādājumu, 
koncepciju un pakalpojumu klāstu transporta, 
rūpn iec iskās  un  c iv i lās  būvn iec ības  va jadz ībām. 
CONSOLIS grupa darbojas 30 valstīs no Skandināvijas 
līdz Ziemeļāfrikai un no Rietumeiropas līdz Krievijai.  
   
www.consolis.com

CONSOLIS grupa

Ēkas ar CONSOLIS EcoShaft™



Izmēri
Ir pieejami 2 dažādi EcoShaft™ izmēri:

HKU 150
Maksimālais stāva augstums — 3 m 
1650 x 1800 mm

HKU 200 
Maksimālais stāva augstums — 3 m 
1650 x 1800 mm
200 mm biezas sienas efektīvai skaņas izolācijai

 

Sazinieties ar mūsu pārstāvjiem, lai saņemtu sīkāku informāciju. Mūsu eksperti piedāvās tieši tādu EcoShaft™, kāda Jums nepieciešama.

SIA CONSOLIS LATVIJA 
Getliņu iela 22, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija
Tel +371 6704 8300 , Fax +371 6704 8370 
office@consolis.lv,  www.consolis.lv
www.consolis.com

*Pirmais elements – apakšdaļa un pēdējais elements – augšdaļa, ir mazāki
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