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KRYTÉ PARKOVACIE
STÁTIE

Rastúce množstvo osobných motorových vozidiel
vytvára taktiež rastúcu potrebu parkovísk – chránených možností pre odstavenie vozidla. Tam, kde to
nie je možné riešiť garážou alebo existuje požiadavka na chránený priestor, sú prvky Leier vhodným riešením.

Prefabrikované zastrešené parkovacie miesta
pre osobné automobily od spoločnosti Leier ponúkajú:
• ochranu pre osobné autá pred
poveternostnými vplyvmi
• zvýšenie hodnoty každej nehnuteľnosti
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K RY T É PA R KOVAC I E S TÁT I E
Tieto otvorené prístrešky ponúkajú miesto, ktoré sa
môže využiť na parkovanie auta, či ako záhradný altánok na útulné posedenie vonku a dážď už oslavu
viac neukončí.
Systém parkovacích miest pre autá sa skladá z betónových dielcov základových telies, oblúkových
nosníkov zo železobetónu a zastrešenia z rôznych
materiálov. Je vhodný na ochranu parkovísk administratívnych budov, nákupných centier, firiem pred
dažďom a snehom, návštevníci sú pri nastupovaní a
vystupovaní chránení pred vplyvmi počasia. Zoraďovaním viacerých oblúkových nosníkov vedľa seba
je možné vybudovať kryté parkoviská pre minimálne
dve vozidlá.
Systém ponúka aj množstvo iných možností využitia,
ako napr. zastrešenie tribún na športoviskách.
Systém je možné postaviť vo veľmi krátkom čase,
pretože časti prístrešku sa ako hotové stavebné dielce len spolu zmontujú.
Je možné použiť rôzne krycie materiály (napr. polykarbonát, plachty, plechy atď.) V prípade parkovacích miest pre zdravotne postihnutých poskytuje
prístrešok ochranu pri dlhšie trvajúcom nastupovaní
a vystupovaní z vozidla.
Pre optimálnu realizáciu ponúkame odborné poradenstvo. Zabudovanie oblúkov a základových telies
by mala vykonať stavebná firma. Doprava prvkov sa
realizuje pomocou špeciálnych vozidiel.
Dielce je možné vedľa seba zoraďovať na šírku, ktorá
postačuje pre 2 parkovacie miesta, tak sa počet parkovacích miest zvýši a náklady klesajú.
Výhody prístreškov Leier:
• dlhá životnosť
• vyhotovenie odolné proti vandalom
• jednoduchá výmena/obnova zastrešenia
• jednoduchá údržba
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Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke Váš predajca stavebného materiálu Leier:
alebo e-mailom:

Leier Baustoffe SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk
www.leier.sk

