ETT STEG FÖRE

NATURLIGHET OCH INNOVATION

Drive Eco HOME har en mängd olika lösningar för träkonstruktioner:
• produktion av träpaneler;
• produktion av trämoduler;
• SIP-panelproduktion;
• produktion av vattenfarkoster
• produktion av designelement
Vi producerar flerfunktionella träpaneler (slutna typer), som ger effektiv och
ekonomisk logistik vid transporten av pre-fabrikerade konstruktioner till
byggarbetsplatsen. Produktionssystemet ger oss möjlighet att producera hus med en
våningshöjd på upp till fyra våningar. Vi producerar golv, ytterväggar, innerväggar, tak
och takpaneler. Takpanelerna kan tillverkas både sluttande och platta. Vi tillverkar
också terrasser, utomhustrappor och utemöbler.
Alla paneler kan tillverkas för individuella önskemål. Vi installerar fönster och
dörrar i externa väggpaneler redan på fabriken. Utvändig ytbehandling (t ex furu- eller
granbrädor) mättas på fabriken med en ekologiskt ren linolja, som kan tonas enligt
kundens önskemål.

MODERN FABRIK

PROFESSIONELLT TEAM

SÄKERT ARBETSMILJÖ

VÅRA CERTIFIKATER
Drive Eco HOME kvalitetsstyrningssystem är certifierat enligt standardkraven i ISO 9001:
2015.
Omfattning av certifieringen - produktion av träpanelhus.

Drive Eco HOME har blivit full medlem av Lettlands träkonstruktionsgrupp

SAMARBETS-PARTNERS

MŪSU PROJEKTI
VÅRA PROJEKT
ISLAND
OF MUSIC

Projektet Island of Music består av att bygga ett konserthus samt fritidskomplex
på vattnet vid en insjö. Projektet är i Georgien, hemlandet för Kakhetis vinet, på den
pittoreska stranden av sjön Ilyas. Inom ramarna för projektet är det planerat att
producera och montera 10 hus, som kommer att placeras på strandlinjen vid sjön.
Alla hus kommer att utrustas med en terrass, som kan nås av eldrivna flottar,
som också är utvecklade och producerade av Drive Eco HOME. En konsertsal
kommer att byggas på själva ön, som kommer att hålla konserter, olika
kulturevenemang, festivaler, teaterföreställningar m.m. Alla kulturaktiviteter är
avsedda att njutas både från ön, som kommer att vara utrustad med stolar och bord,
eller från flottar. Projektutvecklare är det georgiska företaget Ferrus Development.

HUSET HARMONY

BOYTA 67 m2, TERRAS 74 m2
Paketpris – ca. SEK 610.000 (EUR 58.497 exkl moms) utan fundament, inredning och
installation av kommunikation.
Huset är avsett att användas i motsvarande baltiskt klimat.

HUSET MELODY

BOYTA 55 m2, TERRAS 29 m2
Paketpris – ca. SEK 500.000 (EUR 48,190 exkl moms) utan fundament, inredning och
installation av kommunikation.
Huset är avsett att användas i motsvarande baltiskt klimat

HUSET SYMPHONY

BOYTA 35 m2, TERRAS 13 m2
Paketpris – ca. SEK 320.000 (EUR 31,040 exkl moms) utan fundament, inredning och
installation av kommunikation.
Huset är avsett att användas i motsvarande baltiskt klimat

RADHUS SJÖFARTVÄGEN

Projektet Sjöfartvägen i Sverige kommer att byggas vid hjälp av träpanelsteknik. Inom
ramarna är det planerat att byggas 12 till 16 lägenheter inklusive alla bekvämligheter, vars
genomsnittliga boyta är 55 m2. Lägenheterna kommer att ha två våningar. Den totala
konstruktionen är på 726 m2. Varje lägenhet har två inglasade utomhusterrasser, som gör
det möjligt att utnyttja dem fullt ut under de varma månaderna. Lägenheterna är utrustade
med badrum och kök, och varje lägenhet har två sovrum.

FABRIKKAPACITET

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antal anställda i fabriken - 20 personer
Genomsnittliga antal arbetsdagar per månad - 22 dagar
Arbetsskift - 1 skift, det är möjligt att arbeta i två skift
Produktionsvolymen per skift ~ 30 m2 paneler
Mängden paneler per hus (t.ex. Harmony) - 165 m2
Månadsproduktionsvolym - 660 m2 eller 4 hus

VÅRT TEAM

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

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

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