Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o.
Řešení
pro informační
S námi zaparkujete kdykoliv
technologie

Rezidence Vinohradská, Praha 2
15 parkovacích míst
prostorová a plošná úspora až o
200% oproti klasickému parkování

Combilift 543

Combilift 543 nosnost vozidel 2600
kg, šíře všech plošin 230 cm
výška vozidel do 175 cm a 205 cm,
délka vozidel do 500 cm
vjezd na rovné plošiny pro vozidla,
elektrický posun vrat
jednoduché
ovládání
systému
klíčkem s bezpečnostním tlačítkem
STOP
vysoká spolehlivost, hlavní části
konstrukce žárově zinkovány
V listopadu 2013 byla dokončena montáž parkovacích systémů WÖHR v Rezidenci Vinohradská
- Praha 2. Jedná se rekonstrukci bytového domu v centru Prahy. Bytový dům má sedm
nadzemních podlaží a nabízí celkem 11 bytových jednotek od velikosti 2+kk do 4+kk a dva
kancelářské prostory. Zadní strana nabízí poklidné terasy. V blízkosti se nachází Riegrovy sady
s krásným výhledem na stověžatou Prahu.
Pro zvýšení kapacity parkovacích míst slouží parkovací systém Wöhr Combilift 543. Tento
systém zaparkuje nezávisle tři vozidla nad sebou. Maximální výška vozidel je do 205 cm.
Samotné parkování se provádí pomocí ovládacího klíčku FAB a numerické klávesnice.

Investor
BM Vinohradská 33 s.r.o.
Hlubočepská 1190/38d
152 00 Praha 5

Architekti
BBD s.r.o.
Rokycanova 30
130 00 Praha 3

Dodavatel stavby
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Doba vyparkování trvá do 45 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
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Parklift 461E zaparkuje 1 vozidlo,
max. délky vozidel do 500 cm
vjezd na rovnou plošinu pro vozidla
do výšky 165 cm, horní deska je
přejezdná
jednoduché
ovládání
systému
klíčkem s bezpečnostním tlačítkem
STOP
vysoká spolehlivost, hlavní části
konstrukce žárově zinkovány

Parklift 461

Pro zvýšení kapacity parkovacích míst slouží také Parklift 461. Tento systém umožňuje
zaparkovat nezávisle vozidlo pod povrch garáže. Po jeho horní desce se projíždí do parkovacích
míst Combiliftu. K otáčení vozidel do výjezdu slouží instalovaná točna v nosnosti do 2500 kg.
Ovládání Parkliftu 461 se provádí pomocí klíčku FAB v ovládací skříňce.

Točna 505

Točna se ovládá pouze tlačítky v obou směrech otáčení. Pro otočení vozidla musí řidič vystoupit.
Toto zařízení není určeno pro pohyb s řidičem ve vozidle. Systém Combilift po vložení klíčku a
zadání park. místa na numerické klávesnici připraví požadovanou pozici. Vrata se sama otevřou.
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