
CONSOLIS EcoShaft™

CONSOLIS Plastering™
Augstas kvalitātes risinājums krāsainu bezšuvju fasāžu radīšanai

gan dzīvojamajām, gan komerciālām ēkām



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 būvob-

jektā, jo nodrošina ātrāku ražošanu, augstāku kvalitāti un drošību. Tā ražošana tiek veikta 

kontrolētos apstākļos un ražošanas procesā tiek veiktas vairākas kvalitātes pārbaudes.

Ar katru dienu saliekamais dzelzsbetons kļūst arvien populārāks inženieru, arhitektu un būvnie-

cības uzņēmumu vidū, jo tas ir ekonomisks un konkurētspējīgs būvmateriāls. Turklāt salie-

kamais dzelzsbetons ir ekoloģisks, ilgtspējīgs un pārstrādājams.

CONSOLIS ir Eiropas  vadošais uzņēmums saliekamā 

dzelzsbetona izstrādājumu ražošanā. Mums ir vairāk 

nekā 100 gadu pieredze, sniedzot vislabākos būvnie-

cības risinājumus. CONSOLIS uzņēmumi piedāvā pla-

šu izstrādājumu, koncepciju un pakalpojumu klāstu 

transporta,  rūpnieciskās un civilās būvniecības 

vajadzībām. CONSOLIS grupa darbojas 30 valstīs no 

Skandināvijas līdz Ziemeļāfrikai un no Rietumeiropas 

līdz Krievijai. 

    

   

www.consolis.com

CONSOLIS grupa
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CONSOLIS Plastering™ 
Ekonomiska kvalitātes un stila koncepcija dzīvojamām un komerciālām  ēkām

Mūsu koncepcija ir saliekamā dzelzsbetona sienu rūpnieciska ražošana atbilstoši 

visaugstākajiem kvalitātes standartiem, apvienojumā ar plānas krāsainās fasādes 

apmetuma kārtas uzklāšanu objektā.

CONSOLIS Plastering™ ir risinājums, kam dod priekšroku daudzi arhitekti un 

citi būvniecības nozares speciālisti, jo tas nodrošina krāsainu un augstas kvalitātes 

bezšuvju fasādi. Kopš 2004. gada uz dažādām pasaules valstīm esam piegādājuši 

fasādes, kuru kopējā platība pārsniedz 300 000 m2. CONSOLIS Plastering™ kļūst 

arvien populārāks pasaulē un tagad tas ir pieejams arī Latvijā.

CONSOLIS Plastering™ ir visaptveroša fasāžu koncepcija — mēs piedāvājam 

pilnvērtīgu risinājumu!

•  Sienu fasāžu projektēšana atbilstoši ēku konstrukcijai.

•  Sienu ražošana apvienojumā ar unikālo fasādes apmetuma kārtas 

uzklāšanas tehnoloģiju. 

•  Transportēšana un montāža.

•  Krāsainās apmetuma kārtas uzklāšana objektā.

Ēkas ar CONSOLIS Plastering™
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CONSOLIS Plastering 
ražošana
Daudzslāņu struktūras sienas virsma – no mūsu rūpnīcas:

1. Dzelzsbetona iekšējais slānis

2. Minerālvates izolācija.

3. Apmetuma piestiprināšanas āķi: 3 gab./m2.

4. Apmetuma metāla siets. 

5. 20 mm apmetuma kārta.

Būvlaukumā — dekoratīvā apmetuma uzklāšana:

6. Šuves starp sienām tiek piepildītas ar pelēku apmetumu.

7. Ēkas fasādes dekoratīvā apmetuma kārta (5 mm), atbilstoši Jūsu 

vēlmēm un izvēlei.

CONSOLIS Plastering  iezīmes
•  Augstas kvalitātes koncepcija, ko izstrādājusi CONSOLIS grupa.

•  Sienu šuves un savienojumi ir pārklāti un neredzami.

•  Apmetums pieejams vairāk nekā 200 standarta krāsās.

•  Ātra ražošana un vienkārša montāža

•  Nav nepieciešama sastatņu izmantošana.

•  Ūdensdrošs.

•  Izturīgs, ar augstu noturību pret triecieniem un skaņas izolāciju.

•  Logus sienās iespējams uzstādīt jau iepriekš mūsu rūpnīcā.

•  Profesionālas konsultācijas - no projektēšanas līdz  īstenošanai.

•  Pilnvērtīgs risinājums par konkurētspējīgu cenu.

Ēkas ar CONSOLIS Plastering™

SIA CONSOLIS LATVIJA 

Getliņu iela 22, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija

Tel +371 6704 8300 , Fax +371 6704 8370 

offi ce@consolis.lv,  www.consolis.lv

www.consolis.com


