
CONSOLIS EcoShaft™

CONSOLIS PrecaStairs™ ar Terrazzo
Augstas kvalitātes saliekamā dzelzsbetona kāpnes ar Terrazzo mākslīgā akmens virsējo slāni

Dzīvojamām un komerciālām ēkām



CONSOLIS EcoShaft™

Mūsu saliekamā 
dzelzsbetona 
kāpnes
CONSOLIS PrecaStairs™ kāpņu laidi un kāpņu laukumi ir 

piemēroti gan dzīvojamām, gan dažādām komerciālām 

ēkām, pateicoties apdares kvalitātei un zemajām izmaksām. 

Kāpņu elementi tiek izgatavoti rūpnīcā un piegādāti 

būvlaukumā jau gatavi montāžai. Ir pieejami dažādu veidu 

PrecaStairs™ kāpņu elementi atbilstoši jūsu vajadzībām. 

Pakāpienu skaits kāpņu laidā ir atkarīgs no stāva augstuma.

CONSOLIS PrecaStairs™ kāpņu ražošana ir sertifi cēta saskaņā 

ar ISO 9001 un ISO 14001 prasībām, jo tās tiek ražotas mūsu 

modernajās rūpnīcās, kas atbilst augstākajiem kvalitātes un 

drošības standartiem. CONSOLIS PrecaStairs™ ir ilgmūžīgs 

produkts.

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, koncep-

ciju 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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Terrazzo mākslīgais 
akmens
Terrazzo ir gara un bagāta vēsture, kas sniedzas vairāk nekā 1500 gadu senā 

pagātnē. Nosaukums “Terrazzo” ir cēlies no itāļu vārda “terraces”. Materiālu 

nejauši radīja Venēcijas marmora apstrādes meistari, sajaucot dažādas pildvielas.

Tradicionālais Terrazzo ir kompozītmateriāls – betona maisījums, kura sastāvā ir 

70 procenti dažādu marmora šķembu un 30 procenti cementa. Cementam 

pievienojot krāsu pigmentus, var iegūt dažādas krāsu variācijas. Terrazzo var 

tikt ieliets uz vietas vai veidots kā saliekams elements, kuru nopulējot tiek iegūta 

gluda un vienmērīga virsma.

Pateicoties dekoratīvajām īpašībām, izturībai un zemajām uzturēšanas izmaksām, 

Terrazzo pēdējo gadu laikā piedzīvo īstu atdzimšanu. Terrazzo mākslīgā akmens 

virsmu plaši izmanto daudzās dzīvojamās un komerciālās ēkās.

CONSOLIS PrecaStairs™ ar Terrazzo
Terrazzo slāņi tiek izgatavoti un pulēti mūsu modernajās rūpnīcās, izmantojot augsto tehnoloģiju iekārtas. PrecaStairs™ ar Terrazzo piešķirs Jūsu 

ēkai skaistu, elegantu un modernu izskatu, kas saglabāsies ilgus gadus, jo tas ir ilgmūžīgs produkts. Terrazzo ir viens no visekonomiskākajiem 

materiāliem kāpņu apdarei. 

Terrazzo ir viegli kopjams. Mūsu tirdzniecības pārstāvji sniegs jums norādījumus par to, kā to saglabāt labā stāvoklī. Labi koptas Terrazzo kāpnes 

saglabā savu pievilcību ilgus gadus.

Aizsardzība, lai pasargātu Terrazzo no bojājumiem būvniecības laikā

PrecaStairs™ Terrazzo



PrecaStairs™ ar 
Terrazzo iezīmes
•  Augstas kvalitātes koncepcija, ko izstrādājusi CONSOLIS grupa.

•  Ātra ražošana un montāža: saliekamās pelēkā betona kāpnes ar Terrazzo 

virsējo slāni.

•  Terrazzo mākslīgajam akmenim ir pulēta virsma, tas ir izturīgs un viegli tīrāms.

•  Pieejamas 36 dažādas krāsās atbilstoši Jūsu gaumei un vajadzībām.

•  Piemērots jaunām dzīvojamām un komerciālām ēkām.

•  Pilnvērtīgs risinājums par konkurētspējīgu cenu.

PrecaStairs™ Terrazzo

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

Izmēri
Sazinieties ar mūsu pārstāvjiem, lai saņemtu sīkāku informāciju. Mūsu eksperti 

piedāvās tieši tādus PrecaStairs™ kāpņu elementus ar Terrazzo, kādi Jums 

nepieciešami.
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