ET TRINN FORAN

NATURLIGHEIT OG INNOVASJON

Drive Eco HOME tilbyr en rekke løsninger for trekonstruksjoner:
• produksjon av trepaneler;
• produksjon av tremoduler;
• produksjon av SIP-paneler;
• produksjon av vannfartøyer;
• produksjon av designelement.
Vi produserer multifunksjons-trepaneler (lukkede typer) som gir effektiv og
økonomisk logistikk, når man transporterer preproduserte konstruksjoner til
byggeplassen.
Produksjonssystemet gjør at hus kan produseres i en høyde opp til fire etasjer.
Vi produserer gulv, yttervegger, innervegger, dekk- og takpaneler. Takpanelerne kan
produseres både skrånende og flatte. Vi produserer også terrasser, utendørs-trapper
og utemøbler.
Alle paneler kan produseres til individuelle prosjekter. Vi installerer allerede
vinduer og dører i ytterveggspanelene på fabrikken. Utvendig etterbehandling (for
eksempel furu- eller granbrett) blir mettet på fabrikken med en økologisk, ren linolje,
som kan tones etter kundens ønsker.

MODERN FABRIKK

PROFESSIONELLT TEAM

SIKKERT ARBEIDSMILJØ
ENVIRONMENT

VÅRE CERTIFIKATER
Drive Eco HOME kvalitetsstyringssystem er sertifisert i henhold til standardkravene i følge
ISO 9001: 2015.
Omfang av sertifisering – produksjon av trepanelhus.

Drive Eco HOME har blitt fullstendig medlem av den latviske trekonstruksjons-gruppen

SAMARBEIDS-PARTNERE

MŪSU PROJEKTI
VÅRE PROSJEKTER
ISLAND
OF MUSIC

Island of Music-prosjektet leverer bygging av et utendørs konserthus og
fritidskompleks på vannet vid en innsjø. Prosjektet ligger i Georgien, hjemlandet før
Kakhetis vin, på den pittoreske bredden av Ilyasjøen. Innenfor rammerne av
prosjektet er det planlagt å produsere og montere 10 hus som vil bli plassert på
selve innsjøen.
Alle husene vil være utstyrt med en terrasse, som kan nås med elektrisk
drevne flåter, som er utviklet og produsert av Drive Eco HOME. En konsertsal vil bli
bygd på selve øya, som kan holde konserter, forskjellige kulturarrangementer,
festivaler, teaterforestillinger m.m. Alle kulturaktiviteter er ment å nytes både fra øya,
som vil være utstyrt med stoler og bord, eller fra flåter. Prosjektutvikling står det
georgiske firmaet Ferrus Development for.

HUSET HARMONY

BOAREAL 67 m2, TERRAS 74 m2
Pakkepris – NOK 560.000 (EUR 58,497 ekskl. Moms) uten fundament, innvendig
etterbehandling og installasjon av kommunikasjon.
Huset er beregnet for baltisk klima.

HUSET MELODY

BOAREAL 67 m2, TERRAS 74 m2
Pakkepris – NOK 460.000 (EUR 48.190 ekskl. Moms) uten fundament, innvendig
etterbehandling og installasjon av kommunikasjon.
Huset er beregnet for baltisk klima.

HUSET SYMPHONY

BOAREAL 35 m2, TERRAS 13 m2
Pakkepris NOK 300.000 (EUR 31,040 ekskl. Moms) uten fundament, innvendig
etterbehandling og installasjon av kommunikasjon.
Huset er beregnet for baltisk klima.

REKKEHUS SJÖFARTVÄGEN

Prosjektet Sjöfartvägen i Sverige skal bygges ved hjelp av trepanelteknologi. Innenfor
rammene er det planlagt å bygges 12 til 16 leiligheter med alle fasiliteter, hvis
gjennomsnittlige boareal er 55 m2. Leilighetene har to etasjer. Den totale byggingen er på
726 m2. Hver leilighet har to indglaserte utendørs-terrasser, som vil tillate folk å utnytte dem
fullt ut i de varme månedene. Leilighetene er utstyrt med bad og kjøkken, og hver leilighet
har to soverom.

FABRIKKAPASITET
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Antall ansatte i fabrikken - 20 personer
Gjennomsnittlig antall arbeidsdager per måned - 22 dager
Arbeidskift - 1 skift, det er mulig å jobbe i to skift
Produksjonsvolum per skift ~ 30 m2 paneler
Mengden paneler per hus (f.eks. Harmony) - 165 m2
Månedlig produksjonsvolum - 660 m2 eller tilsvarende 4 hus

VÅRT TEAM

Styremedlem
Alesja Zvejniece
Tlf. (mobil): +371-28326680
e-post: alesja.zvejniece@driveeco.lv

Prosjektleder
Raitis Zommers
Tlf. (mobil): +371-25137210
e-post: raitis.zommers@driveeco.lv

Produksjonssjef
Rinalds Sveicars
Tlf. (mobil): +371-29353898
e-post: rinalds.sveicars@driveeco.lv
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