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Rezidence Bohdalec, Praha 10
4 parkovací místa

Parklift 401

prostorová a plošná úspora až o
100% oproti klasickému parkování
nosnost vozidel 2000 kg, šíře plošin
2x 230 cm
celkem 4 parkovací místa, max.
délka vozidel do 500 cm
vjezd na rovné plošiny pro vozidla
do max. výšky 175 cm
jednoduché
ovládání
systému
klíčkem s bezpečnostním tlačítkem
STOP
vysoká spolehlivost, hlavní části
konstrukce žárově zinkovány

Investor
Interbuild Bohdalec, s.r.o.
Ukrajinská 1487/2a
101 00 Praha - Vršovice

Rezidence Bohdalec leží v Praze 10 na rozhraní Michle a Vršovic. V dosahu domu se nachází
veškeré potřebné služby jako škola, pošta, zastávka MHD i obchody a sportoviště. Celkem 19
bytových jednotek ve třech podlažích a přízemí s parkováním a technickým zázemím splňují
veškeré nároky moderního bydlení. Většina bytů má vlastní terasu s výhledem do okolí. Hustá
síť cyklostezek a krásný lesopark jsou ideálním místem pro odpočinek a procházkám.
Pro parkování vozidel byl zvolen parkovací systém Wöhr Parklift 401. Na jednoduchých
plošinách lze zaparkovat celkem 2 vozidla do nosnosti 2 tun a výšky 150 cm. Pod každou
plošinou lze zaparkovat SUV vozidlo do výšky 175 cm. Jedná se o závislé parkování. Pokud je
třeba horní vozidlo vyparkovat, tak spodní vozidlo musí opustit své místo. Tento systémy je
vhodný pro uživatele jednoho bytu, kteří mají k dispozici dvě parkovací stání.

Architekt
Ateliér Hlaváček & Partner, s.r.o.

Staropramenná 16
150 00 Praha 5
http://www.hlavacek-partner.cz/

Dodavatel stavby
Benti spol. s.r.o.
Rubešova 626
256 01 Benešov

Doba zvednutí/spuštění plošiny trvá do 30 vteřin. Parkovací systémy jsou ovládány pomocí
hydraulického agregátu. Systémy jsou ovládány klíčkem a umožňují řidičům rychle zaparkovat.

Pomůžeme Vám najít definitivní řešení problémů s parkováním!
Wöhr Parkysteme & Service, s.r.o. E-mail: info@parksysteme.cz
Na nivách 18, 141 00 Praha 4
www.parksysteme.cz

Tel.: +420 775 034 718
Tel.: +420 777 242 410

