Előregyártott gépkocsibeálló
A Leier előregyártott gépkocsibeállója kiválóan alkalmas irodaépületek, bevásárlóközpontok, ipari területek,
vagy cégek parkolóinak kulturált kialakításához. A szerkezetkész rendszer lehetővé teszi, hogy fedett
parkolóhelyeket alakítson ki, kitűnően véd az eső és a hó ellen, így védettek lehetünk az autóba be- és
kiszálláskor.
Arra sajnos nincs minden esetben lehetőség, hogy mindenhol zárható, a felépítménnyel egybeépített
kocsibeállókat telepítsünk, és van ahol erre egyáltalán nincs is szükség. Egy cég ügyfelei, vagy egy
bevásárlóközpont látogatói nem fogják igényelni a zárható garázs meglétét, de azért örülnek, ha akár csak rövid
idejű ott tartózkodásuk alatt biztonságban tudják a gépjárművet.
Fedett parkolóhelyet ugyanakkor nem csupán azért érdemes építeni, hogy a kényelmi igényeket kielégítsük. A
Leier fedett gépkocsibeállói tökéletes védelmet nyújtanak az időjárási viszontagságok ellen. Bosszantó és
egyben nagyon drága is, ha a jégeső a kocsit is elveri, védett helyen azonban óvhatja gépjárművét az esetleges
mechanikai hatásoktól, és persze a tűző nap okozta kellemetlenségektől is.

A modern vonalvezetésű Leier gépkocsibeállók nemcsak praktikus építészeti elemek, hanem napjaink esztétikai
igényeit is maximálisan kielégítik. Az előregyártott Leier gépkocsibeálló rövid idő alatt kivitelezhető, a
tetszőlegesen választható borítás pedig lehetővé teszi, hogy az épített környezetbe minél jobban illeszkedjen. A
rendszer borítása (vagyis teteje) így készülhet polikarbonátból, borítható fémlemezzel, vagy akár ponyvával is
elfedhető, de tulajdonképpen itt csak a megrendelő képzelete szab határt a lehetőségeknek.
A fedett gépkocsibeálló-rendszer alaptest elemekből, valamint vasbeton tartóívekből áll, az íves szerkezetre jön
rá a választható burkolat. Az előregyártott gépkocsibeálló-rendszerrel nem csak időt takarítunk meg Önnek,
hanem pénzt is. Sokkal gyorsabb egy ilyen rendszerű védett kocsibeálló telepítése, mint egy tervezett, és egyedi
felépítmény elkészítése. A rendszer megbízhatóságáról a szokásos Leier minőség és a több évtizedes
építőipari tapasztalatunk gondoskodik.

A Leier előregyártott gépkocsibeálló-rendszerének a legnagyobb előnye a rendkívül rövid idő alatt elvégezhető
kivitelezés. Vállalatunk a kivitelezéshez szaktanácsadással szolgál, a speciális eszközöket igénylő szállításban,
valamint a magasépítő kivitelezőt megkívánó telepítésben – igény szerint – szintén segítünk.

A gépkocsibeálló nagyságát a megrendelő igényeihez és természetesen a telepíthető terület nagyságához
igazítjuk. Az előregyártott elemek minimum kettő, de több elem kombinálásával akár tetszőleges számú
gépkocsi fedett beállójának kialakítására is lehetőség van. A Leier rendszerek nemcsak a gépkocsik védett
parkoltatására használhatók, számos más felhasználási területen, így például sportlétesítmények fedett
lelátójának kialakításakor, vagy védett várakozók építése esetén is alkalmazhatók.
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