Servicii montaj
Practic, creăm noi spaţii!

De ce serviciul de montaj ?
Experienţă
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De-a lungul timpului am realizat lucrări de amenajare a spaţiilor de diferite
dimensiuni şi grade de complexitate. Am acumulat o bogată experienţă în realizarea
de amenajări exterioare pentru: centre comerciale, bulevarde, străzi, trotuare, pieţe
şi parcuri, depozite logistice, parcări, hoteluri, ziduri de sprijin sau case particulare,
ceea ce ne permite să ne adaptăm cerinţelor fiecărui nou spaţiu, pentru a maximiza
utilitatea şi frumuseţea acestuia.
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Complexitate
Gestionăm întreg procesul de amenajare a spaţiilor. Avem capacitatea de a realiza
toate etapele necesare unui proiect complex: decopertare, furnizarea materialelor
folosite la stratul suport din resurse proprii, transportul materialelor, montaj pavaje,
montaj borduri, montaj rigole, executare terasamente, realizare ziduri de sprijin,
asfaltări, lucrări de canalizare şi alimentare cu apă.

Expertiză şi consultanţă
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Prin fiecare proiect realizat ne demonstrăm maiestria în amenajarea spaţiilor,
având întotdeauna grijă să dublăm valenţele funcţionale cu cele estetice. Oferim
nu doar o soluţie de amenajare eficientă, un montaj corect şi util, ci ne preocupăm
constant şi de înfrumuseţarea întregului ambient, adăugând valoare arhitecturii prin
aranjamentele create.
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Eficienţă şi calitate
Oamenii Elis Pavaje lucrează pentru a materializa proiectele de amenajare.
Echipele noastre de montaj pot amenaja în medie 50.000 mp pe lună.
Organizarea eficientă a muncii, competenţa muncitorilor şi a inginerilor supervizori,
precum şi utilajele performante de care dispunem asigură operativitate în realizarea
proiectului, precum şi o calitate excelentă a lucrării finale.

Aparatură modernă

5

Creşterea constantă a firmei Elis Pavaje se bazează pe o strategie de dezvoltare
riguroasă şi un management eficient. Investiţiile constante, de peste 3 milioane de
euro în utilaje pentru montaj, ne permit un răspuns prompt la oricare dintre
cerinţele pieţei.
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O singură garanţie
Elis Pavaje oferă pentru orice lucrare de amenajare o singură garanţie: 5 ani atât
pentru montaj, cât şi pentru produsele furnizate. Nu doar produsele noastre respectă
cele mai înalte standarde în domeniu, ci şi lucrările pe care le executăm poartă
aceeaşi pecete a calităţii care ne recomandă.

Departament tehnic
Echipa tehnică a Elis Pavaje are ca scop să dea viaţă nevoii proiectului tău de amenajare. Oricât ar fi de fantezist, amplu sau complicat,
proiectul tău va fi realizat complet, de la idee şi până la structura finală. Specialiştii noştri îţi stau la dispoziţie pentru orice tip de lucrare.
Departamentul tehnic este compus din trei compartimente: Proiectare şi consultanţă / Logistică / Execuţie.

Materializăm proiectele tale!

Proiectare şi consultanţă
Oferim soluţii inovative!

Orice proiect porneşte de la nevoia de amenajare a unui spaţiu, de la un plan care poate părea greu de
realizat. Echipa noastră de specialişti calificaţi în construcţia de infrastructură şi amenajări te poate sfătui
cum să pui în practică idei de amenajare dintre cele mai complexe.
Oferim consultanţă în toate etapele lucrării, realizăm proiecte pentru zone rezidenţiale şi platforme
industriale, dar şi ziduri de sprijin din pământ armat cu faţadă din blocheţi. De asemenea, oferim consultanţă
tuturor firmelor care execută lucrări cu produse Elis Pavaje.

Logistică

Ne mişcăm repede şi bine!
Prin echipamentele şi tehnologia Elis Pavaje venim în sprijinul realizării concrete a proiectului tău de
amenajare. Produsele sunt transportate şi livrate direct pe şantier, iar pentru executarea propriu-zisă
a lucrării folosim maşini şi utilaje speciale din parcul auto propriu.
Flota Elis Pavaje cuprinde:
camioane dotate cu macara pentru manipulara materialelor;
autobasculante pentru transport agregate şi pământ rezultat din excavări;
încărcătoare, excavatoare, buldozere, cilindre compactoare pentru executarea lucrărilor de terasamente.

Execuţie

Realizăm toate etapele proiectului.
150 de oameni lucrează efectiv pentru execuţia lucrărilor contractate. Avem formate 16 echipe care execută
montaj de cea mai bună calitate. Acestea sunt coordonate şi supervizate de o echipă de ingineri constructori
şi topografi, cu experienţă în lucrări de infrastructură. Muncitorii din echipele de montaj sunt instruiţi în
domeniul montării prefabricatelor şi deţin diplome de atestare.

Prin dotarea tehnică performantă şi personalul competent
executăm lucrări de infrastructură complete şi complexe:
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Montaj pavele
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Montaj rigole
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Montaj borduri
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Construire ziduri de sprijin
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Decopertare
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Asfaltare
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Executare rambleuri
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Lucrări de canalizare
şi alimentare cu apă

Mall Alba Iulia

număr zile lucrate: 90 zile
efectiv oameni: 30 oameni
suprafaţa: 15530 mp
modele folosite: Pavaj dreptunghi D2 gri, pătrat P3 antracit, dublu T1 şi T2 gri, dublu T2 roşu şi rigolă R2
Bordură B1, B2, B3

Hotel Astoria Alba Iulia

număr zile lucrate: 70 zile
efectiv oameni: 10 oameni
suprafaţa: 2000 mp
modele folosite: Pavaj dreptunghi D2 umbra alb, dreptunghi D2 umbra roşu, dreptunghi D2 antracit, dublu T1 gri, dreptunghi D2 gri
Bordură cilindrică antracit, bordură B3 gri

Bulevardul Transilvaniei Alba Iulia

număr zile lucrate: 12 luni
efectiv oameni: 40 oameni
suprafaţa: 6000 mp
modele folosite: Pavaj Decco gri,dreptunghi D2 gri, dreptunghi D3 antracit, dreptunghi D2 umbra antracit şi alb, Dublu T-T2 gri, alb şi antracit
Bordură cilindrica verde, bordură B3 gri, bordură B2 gri
Rigolă R1 gri

Casă particulară Mediaş

număr zile lucrate: 30 zile
efectiv oameni: 7 oameni
suprafaţa: 700 mp
modele folosite: Pavaj dreptunghi D2 teracota Fantasia teracota
Bordură B4 teracotă, B2 teracotă, B1 teracotă, bordură cilindrică teracotă
Jardinière J1 gri si teracota şi jardinière J2 gri si teracotă

Casă particulară Sibiu
număr zile lucrate : 5 zile
efectiv oameni: 6 oameni
suprafaţa: 120 mp
modele folosite : Pavaj Cromatica
Bordura cilindrică roşie

Contactează-ne pentru orice lucrare de amenajare.
Echipa noastră tehnică îţi stă la dispoziţie.
Fabrica şi sediul central ELIS PAVAJE:
str. Zorilor nr. 1, Petreşti 515850, jud. Alba, tel. 0258.743.682, fax 0258.743.284
office@elis.ro, www.elis.ro
Fabrică şi punct de lucru ELIS PAVAJE:
DN 72, nr. 26 B, sat Stoeneşti, comuna Ariceştii Rahtivani, 107028, jud. Prahova,
tel. 0244.380.835, 0244.380.836, 0244.380.837, fax: 0244.380.838
office-ph@elis.ro, www.elis.ro

