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BD Chudenická, Praha 15
26 + 12 parkovacích míst
prostorová a plošná úspora až o
100% oproti klasickému parkování

Parklift 411

Parklift 411 nosnost vozidel 2000
kg, šíře všech plošin 230 cm
Parklift 411 celkem 26 parkovacích
míst, max. délka vozidel do 500 cm
vjezd na rovné plošiny pro vozidla
do max. výšky 170 cm
jednoduché
ovládání
systému
klíčkem s bezpečnostním tlačítkem
STOP
vysoká spolehlivost, hlavní části
konstrukce žárově zinkovány
V srpnu 2013 byla dokončena montáž parkovacích systémů WÖHR v BD Chudenická - Praha

Investor
Stavební a bytové družstvo
POKROK
Karlova 157/18
186 00 Praha 86

15. Jedná se o novostavbu nedaleko přírodního parku Hostivař. Bytový dům má devět
nadzemních podlaží a nabízí celkem 51 bytových jednotek od velikosti 1+kk do 4+kk. Každý byt
má svoji vlastní terasu nebo balkón a sklep. Lokalita je snadno dostupná metrem trasy C a A.
Pro zvýšení kapacity parkovacích míst slouží systémy závislého parkování Parklift 411. Pokud
chce uživatel horní vozidlo vyparkovat, tak musí spodním vozidlem odjet a uvolnit místo pro
spuštění horní plošiny. Samotné parkování se provádí pomocí ovládacího klíčku FAB.

Architekt
Ing. arch. Daniel Smitka
Bucharova 14/2641
158 00 Praha 5

Dodavatel stavby
Trigema Building a.s.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5

Doba zvednutí/spuštění plošiny trvá do 40 vteřin.

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

prostorová a plošná úspora až o
100% oproti klasickému parkování
Parklift 413 nosnost vozidel 2000
kg, šíře všech plošin 480 cm
Parklift 413 celkem 12 parkovacích
míst, max. délka vozidel do 500 cm
vjezd na rovné plošiny pro vozidla
do výšky 155 a 220 cm
jednoduché
ovládání
systému
klíčkem s bezpečnostním tlačítkem
STOP
vysoká spolehlivost, hlavní části
konstrukce žárově zinkovány

Parklift 413

Pro zvýšení kapacity parkovacích míst slouží také systémy nezávislého parkování Parklift 413.
Tento systém umožňuje parkovat nezávisle vozidla ve třech vrstvách nad sebou. Pro splnění
jeho požadavků je nutná vysoká světlá výška v prostoru vozidel a poměrně hluboká jáma.
Samotné parkování se provádí také pomocí ovládacího klíčku FAB.

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

