LEHKÝ
PARKOVACÍ

DŮM

„Nabízíme technologicky vyspělé a moderní
parkovací domy na klíč“

Co umíme?
Stavíme parkovací domy, které jsou snadno realizovatelné a dokážou využít i malou plochu nebo složitý
terén. Unikátní stavebnicový systém umožňuje realizovat přehledný, funkční, světlý a bezpečný parkovací
dům s minimem sloupů a překážek. Fasáda parkovacích domů je přizpůsobitelná a nabízí téměř neomezené
možnosti materiálového i barevného provedení.
Parkovací domy vybavujeme špičkovými technologiemi. Osvětlení provádíme v úsporném standardu LED
zářivkami. Jako doplněk nabízíme vnitřní navigační systémy na volná parkovací místa i moderní solární
zařízení na střechu.
Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci, projednání stavby s dotčenými úřady, kompletní inženýring
při realizaci stavby.

Kdo jsou naši klienti?

Města a obce

Podniky a průmyslové
parky

Nákupní centra
a výstaviště

Kliniky a nemocnice

Unikátní stavebnicový systém
Stavební systém parkovacího domu tvoří lehké
a otevřené ocelové konstrukce s velkými rozestupy mezi
podpěrami.
Základní konstrukce
- 16 m široké parkovací prvky: 6 m široký jízdní pruh a 5 m
široká parkovací místa po stranách. Každý prvek má šířku
2,50 m a odpovídá tak šířce parkovacího místa.
- výška poschodí je 2,75 m

Nosná konstrukce
- 16 m dlouhé spřažené ocelové stropní nosníky umístěné
mezi podpěrami. Základní rozměr betonového prvku je
8,00 x 2,50 m

Vybavení
Rampy
- dostatečně široké a přehledné díky konstrukci bez
vnitřních sloupů
- počet a řazení ramp, vjezd a výjezd se volí podle
individuálních potřeb

Odvodnění a větrání
- voda je z jednotlivých pater kontrolovaně odváděna
pomocí žlabů a potrubí
- větrání je zajištěno přirozeně otevřenou fasádní konstrukcí
Fasády a barevné řešení vnitřních prostor
- fasády jsou odolné proti korozi
- umožňují atraktivní barevné řešení fasády i vnitřních
prostor

Schodiště a výtahy
- schodiště mohou být otevřená nebo uzavřená,
z betonových prefabrikátů
- prostor pro výtah se navrhuje v závislosti na způsobu
použití a nutné nosnosti

Technologické vybavení garáží

Technologické vybavení garáží
Parkovací dům lze vybavit technologiemi, které zvýší
komfort pro uživatele.
Parkovací závorový systém
- dodáváme výdejní stojany parkovacích lístků, závory,
automatické i ruční pokladny, nabízíme systém čtení
registračních značek a programové vybavení pro rezervační
systém
Vnitřní navigační systém
- obsahuje návěstidlo, které graficky zobrazuje skupiny
parkovacích míst a počet volných míst v dané oblasti,
a čidla, která se nacházejí nad každým parkovacím místem
a detekují jeho obsazenost
Venkovní navigační systém
- Informační tabule pro parkoviště zobrazují směr a
vzdálenost parkovacího domu a současně informují řidiče
o volné parkovací kapacitě. Díky propojení s parkovacím
závorovým systémem (přes GSM/Ethernet) zobrazují data
on-line

Kamerové systémy – CCTV, dohledové centrum
- instalujeme kamerový systém (CCTV) sledující dění
v objektu i v přilehlém okolí. Nabízíme i např. záznamová
zařízení, ovládací pulty pro kamery. Kamerový systém může
být napojen na dispečink v garážích, anebo propojen na
vzdálený centrální dispečink

Zvýšení kapacity stávajících
parkovišť
- snadné navýšení počtu parkovacích míst: nástavba
jednoho patra či více pater nad stávající parkoviště

Provoz parkovacího domu
- nabízíme komplexní služby v oblasti facility
managementu (smluvní zajištění dodávek služeb
a energií, údržba a provoz technologických zařízení,
revize, odborné technické prohlídky, drobná údržba
objektu, úklid objektu, fyzickou ostrahu). Zajišťujeme

také ekonomický provoz parkovacího domu – výběr
parkovného, administraci parkovacích karet atd.
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