
CONSOLIS EcoShaft™

CONSOLIS PrecaStairs™ Terrazzo
Aukštos kokybės gelžbetonio laiptai su terrazzo marmuro sluoksniu  

Visų tipų pastatams



CONSOLIS EcoShaft™

Surenkamojo 
gelžbetonio 
laiptai
Dėl savo apdailos kokybės bei ekonomiškumo CONSOLIS 

PrecaStairs™ ir laiptų aikštelės labai tinka gyvenamiesiems 

bei kitokio tipo komerciniams pastatams. Laiptai gaminami 

gamykloje, pristatomi į statybos aikštelę, ir joje surenkami. 

PrecaStairs™ pateikiami įvairių tipų, atsižvelgiant į jūsų 

poreikius – jie gali būti tiesūs, suapvalinti, lenkti. 

CONSOLIS PrecaStairs™ gamybai suteikti ISO 9001 ir 

ISO 14001 sertifikatai, nes jie gaminami mūsų šiuolaikiš-

kose gamyklose laikantis aukščiausios kokybės bei saugos 

standartų. PrecaStairs™ – tai gaminys visam gyvenimui.

CONSOLIS – tai Europoje pirmaujanti surenkamojo  gelž-

betonio 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, civil inės inžinerijos ir 

gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų statybos sekto-

riuose. CONSOLIS grupė veikia 30 šalių nuo Skandi-

navijos iki Šiaurės Afrikos, nuo Vakarų Europos iki 

Rusijos. 

   

www.consolis.com

CONSOLIS grupė

BUILDING



Terrazzo marmuras
Terrazzo pasižymi ilga ir turtinga istorija, siekiančia daugiau kaip 1 500 metų. 

Žodis terrazzo kilo iš italų kalbos žodžio, reiškiančio terasos. Jį visiškai atsitiktinai 

sukūrė Venecijos marmuro darbininkai maišydami skirtingus užpildus.

Tradicinis terrazzo – tai sudėtinė medžiaga, kuri sudaryta iš 70 procentų mar-

muro skaldos ir 30 procentų cemento, kurie sumaišomi betono būgne. Į cementą 

įdedama pigmentų spalvų įvairovei išgauti.  Iš terrazzo formuojami gaminiai arba 

apdailos elementai, kurie gamykloje nušlifuojami, kol paviršius tampa lygus.

Dėl puikios estetinės išvaizdos, patvarumo ir nedidelių priežiūros kaštų 

pastaraisiais metais sulaukėme terrazzo naudojimo renesanso. Terrazzo 

marmuriniai paviršiai plačiai naudojami gyvenamuosiuose, komerciniuose ir 

gamybiniuose pastatuose.

CONSOLIS PrecaStairs™ Terrazzo
Terrazzo sluoksniai gaminami ir šlifuojami naudojant pažangias ir  inovatyvias technologijas. PrecaStairs™ Terrazzo jūsų pastatui suteiks estetišką 

ir šiuolaikišką išvaizdą. Terrazzo yra viena ekonomiškiausių ir ilgaamžiškiausių medžiagų laiptams. 

Terrazzo priežiūra labai paprasta – mūsų pardavimo atstovai Jums pateiks būtinas instrukcijas, kaip išsaugoti gerą gaminio būklę. Tinkamai 

prižiūrimi terrazzo laiptai išliks puikios išvaizdos ilgą laiką.

Terrazzo apsauga nuo pažeidimų statybos metu

PrecaStairs™ Terrazzo



Matmenys
Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie įvairius matmenis, susisiekite 

su UAB Betonika pardavimų skyriumi – mūsų specialistai Jums pasiūlys 

tinkamiausią PrecaStairs™ Terrazzo variantą.

Savybės
•  Patikima CONSOLIS grupės aukštos kokybės koncepcija

•  Sparti gamyba ir įrengimas

•  Terrazzo marmuras pagamintas iš natūralaus šlifuoto akmens, jis patvarus, 

jį lengva valyti

•  Galima rinktis iš 36 spalvų – pagal individualius poreikius

•  Visų tipų pastatams

•  Racionalus sprendimas už konkurencingą kainą

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

PrecaStairs™ Terrazzo
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