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CONSOLIS EcoShaft™
Aukštos kokybės surenkamojo gelžbetonio liftų šachtos gyvenamiesiems ir komerciniams 

pastatams

Naujai statybai ir renovacijai



CONSOLIS EcoShaft™

Kodėl verta rinktis 
surenkamojo gelž-
betonio konstrukcijas
Surenkamojo gelžbetonio gaminiai – tai gaminiai, pagaminami gamykloje, 

atvežami į statybos aikštelę ir sumontuojami reikiamoje vietoje. Tai viena 

iš universaliausių ir tvariausių šiuo metu naudojamų statybinių medžiagų, 

kuri pasižymi daugybe pranašumų, lyginant su betonu,  liejamu statybos 

aikštelėje, kadangi surenkamojo gelžbetonio konstrukcijos sparčiau 

pagaminamos, yra kokybiškesnės, jas saugiau naudoti. Gamyba vyksta 

kontroliuojant technologinius procesus, atliekant kelių pakopų kokybės 

valdymo patikras. 

Kasdien vis daugiau inžinierių, architektų ir statybos bendrovių renkasi 

surenkamojo gelžbetonio konstrukcijas, nes tai- ekonomiška ir 

konkurencinga statybinė medžiaga. Ir dar daugiau: betonas nekenkia 

aplinkai, pasižymi tvarumu, jį galima perdirbti.

Gelžbetonio šachtos  
CONSOLIS EcoShaft™ sukurta bendradarbiaujant su pasaulyje pirmaujančiais liftų tiekėjais ir didžiausiomis statybų įmonėmis. EcoShaft™ tinka 

daugumai gaminamų liftų modelių, naudojamų gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose visoje Europoje. Mūsų šachtos visiškai atitinka tokių 

pastatų liftams numatytus ES standartus: 8 žmonės, 630 kg ir 900 mm durų plotis. 

BUILDING

CONSOLIS – tai Europoje pirmaujanti surenkamojo  gelžbetonio 

konstrukcijų  gamybos bendrovė. Turėdami daugiau kaip 100 

metų patirtį, teikiame geriausius sprendimus jūsų statybos 

poreikiams patenkinti. CONSOLIS įmonės siūlo platų gaminių, 

koncepcijų ir paslaugų asortimentą geležinkelių infrastruktūros, 

civilinės inžinerijos ir gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų 

statybos sektoriuose. CONSOLIS grupė veikia 30 šalių nuo 

Skandinavijos iki Šiaurės Afrikos, nuo Vakarų Europos iki 

Rusijos.   

   

www.consolis.com

CONSOLIS grupė

Statyba naudojant EcoShaft™ (Suomija)



CONSOLIS EcoShaft™ tinka 4–10 aukštų naujos statybos arba rekonstruo-

jamiems pastatams. Savo klientams teikiame projektavimo ir techninio 

konsultavimo paslaugas prieš pradedant statybos darbus ir juos vykdant. 

Šachtų projektavimo etape visada atsižvelgiame į liftų tiekėjų poreikius. 

EcoShafts suteiktas ISO 9001 sertifikatas, nes jie gaminami mūsų šiuo-

laikiškose gamyklose, laikantis aukščiausios kokybės bei saugos standartų. 

CONSOLIS EcoShaft™ – tai gaminys visam gyvenimui.

EcoShaft™ savybės
•  CONSOLIS Patikima CONSOLIS grupės aukštos kokybės ir saugos koncepcija

•  Sparti gamyba ir lengvas montavimas, nereikia naudoti pastolių

•  Ekonomiškas sprendimas: mažesni darbų ir medžiagų kaštai

•  Lankstumas: šachtos gali būti laikančiosios apkrovą arba nelaikančiosios apkrovos

•  Projektuojamas pagal užsakytus matmenis, leistinas nuokrypis yra +/- 1–2 mm

•  Tinka KONE, OTIS, SCHINDLER, THYSSEN, ir kitų gamintojų liftams

•  Racionalus sprendimas už konkurencingą kainą

*Kad būtų saugiau, galime pristatyti šachtas su laikina, viršutinėje dalyje įrengta medine platforma, kad darbininkai, vykdydami montavimo 

darbus, neįkristų į šachtą.

Nuokrypiai

+/- 2 mm

Puikus 

tikslumas



Matmenys
CONSOLIS šachtos gali būti dviejų dydžių:

HKU 150

Maksimalus aukšto aukštis – 3 m 

1 650 x 1 800 mm

HKU 200 

Maksimalus aukšto aukštis – 3 m 

1 650 x 1 800 mm

200 mm sienos storis veiksmingai garso izoliacijai

 

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie kitus matmenis, susisiekite su UAB Betonika pardavimų skyriumi – mūsų specialistai Jums 

pasiūlys tinkamiausią EcoShaft™ variantą.

Statyba naudojant EcoShaft™ (Suomija)

UAB BETONIKA 

Naglio g. 4a, LT-52367, Kaunas, Lietuva

Tel. +370 37 400 100, faks. +370 37 400 111 

info@betonika.lt, www.betonika.lt

www.consolis.com

*Pirmo elemento apatinė dalis ir paskutinio elemento  viršutinė dalys yra mažesni


