JEDNO MIEJSCE
DWA SAMOCHODY

Poznaj Parkingi Przyszłości – futurystyczny
produkt, będący odpowiedzią na stale rosnący
p ro b l e m b r a k u m i e j s c p a r k i n g o w y c h
w miastach. Priorytetem w tworzeniu ciągle
rozwijającego się katalogu produktów
MODULO jest bezpieczeństwo Wasze
i Waszych samochodów. Nasze produkty,
tworzone przez wewnętrznych konstruktorów,
są wielokrotnie testowane oraz spełniają
wszystkie normy bezpieczeństwa.
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SYSTEMY PARKINGOWE
NIEZALEŻNE
Pozwalają na wyjazd dowolnym zaparkowanym
autem niezależnie od tego, czy pozostałe pla ormy są zajęte.
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MODULO
PLATFORMS
SYSTEM PARKINGOWY NIEZALEŻNY
DOSTĘPNY W WERSJACH SINGLE LUB DUAL

Systemy parkingowe SINGLE i DUAL PLATFORMS to rozwiązania bardzo
wygodne w użytkowaniu. Wersja DUAL pozwala na zaparkowanie nawet
czterech aut jednocześnie, a wjazd i wyjazd każdym z nich nie jest
uzależniony w żaden sposób od pozostałych. System wykorzystując
niewielką powierzchnię pozwala w łatwy sposób podwoić ilość dostępnych
miejsc parkingowych bez konieczności rozbudowy budynku w górę.
Dostępnych jest wiele wariantów wysokościowych – nawet dla pojazdów
o wysokości 2 m. System dedykowany jest do wszelkich hal garażowych
i garażów podziemnych. To najlepsze rozwiązanie w miejscach, gdzie nie
ogranicza nas głębokość wykopu czy wysokości pomieszczenia.
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MODULO
TWIN
SYSTEM PARKINGOWY NIEZALEŻNY
DOSTĘPNY W WERSJACH SINGLE LUB DUAL

MODULO TWIN to system niezależny zaprojektowany z myślą przede
wszystkim o użytkownikach indywidualnych i parkingach przydomowych.
Jeśli posiadasz dwa samochody i chcesz zaoszczędzić miejsce jest to
rozwiązanie idealne dla Ciebie. Dzięki temu, że konstrukcja w całości chowa
się pod ziemię, możliwa jest dowolna aranżacja górnej pla ormy, tak aby
stanowiła jednolitą powierzchnię z terenem dookoła niej sprawiając, że
parking idealnie wkomponuje się w otoczenie stając się praktycznie
niewidoczny. Może stać się nawet fragmentem drogi dojazdowej.
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MODULO
MULTI
SYSTEM PARKINGOWY NIEZALEŻNY
NIEMAL DOWOLNA KONFIGURACJA ILOŚCI
MIEJSC PARKINGOWYCH.

System MODULO MULTI jest idealnym rozwiązaniem dla ścisłej zabudowy
miejskiej, gdzie warunki otoczenia nie pozwalają na wybudowanie
standardowego lub podziemnego parkingu żelbetowego. Ilość miejsc
parkingowych oraz ich konﬁguracja może być każdorazowo dostosowywana
do indywidualnych potrzeb klienta. System rozbudowywać można w pionie
jak i w poziomie, co pozwala na zaparkowanie na jednym tradycyjnym
miejscu nawet sześciu pojazdów. Zaletą systemu jest również bardzo cicha
praca co daje możliwość wykorzystania go wewnątrz budynku mieszkalnego
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MODULO
SLOPE
SYSTEM PARKINGOWY NIEZALEŻNY
DOSTĘPNY W WERSJACH SINGLE, DUAL

Konstrukcja tego systemu, oparta na delikatnym skosie dolnej pla ormy,
pozwala na podwojenie miejsc parkingowych w hali garażowej zachowując
odpowiednią przestrzeń względem wysokości konkretnego miejsca
parkingowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku parkingów
podziemnych o ograniczonej wysokości. Podobnie jak MODULO
PLATFORMS, dedykowany jest do hal garażowych i garażów podziemnych.
Jednak przeznaczony jest głównie do tych inwestycji, w których mamy
ograniczenia związane z wysokością stropu lub głębokością niecki (np. w
przypadku gdy woda gruntowa uniemożliwia głębokie wykopy).
Oszczędzamy również tutaj na wysokości samego budynku, którą możemy
zagospodarować na kolejną kondygnację.
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MODULO
suvSLOPE
SYSTEM PARKINGOWY NIEZALEŻNY
DOSTĘPNY W WERSJACH SINGLE, DUAL,
RÓWNIEŻ DLA DUŻYCH SAMOCHODÓW (SUV)

MODULO SUVSLOPE to system parkingowy niezależny, który w sposobie
działania zbliżony jest do jednego z naszych ﬂagowych produktów MODULO SLOPE. Dzięki zmodyﬁkowanej konstrukcji i łagodniejszym skosie
pla orm pozwala on jednak na dopasowanie wysokości poszczególnych
miejsc parkingowych do potrzeb klienta i różnych pojazdów - w tym również
do dużych samochodów jakimi są SUVy. Podobnie jak SLOPE jest on możliwy
do instalacji również w halach garażowych o ogarniczonej wysokości. System
występuje w wersji SINGLE, przeznaczonej do parkowania dwóch
samochodów jednocześnie, oraz DUAL – dedykowanej dla czterech aut.
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MODULO
LIFT&SLIDE
SYSTEM PARKINGOWY NIEZALEŻNY
MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI I STEROWANIA
SYSTEMEM BEZ WYSIADANIA Z POJAZDU.

MODULO LIFT&SLIDE to system parkingowy niezależny oferujący trzy
poziomy parkowania pojazdów - podziemny, na poziomie zero oraz nad
ziemią. Dzięki możliwości zainstalowania systemu przesuwnych bram oraz
pełnej automatyzacji nie ma konieczności wysiadania z pojazdu aby
przywołać przypisaną do użytkownika pla ormę (można to zrobić na
przykład przy pomocy indywidualnego pilota). Dzięki szybkości działania,
wygodzie którą daje możliwość wykorzystania pilotów sterujących oraz
możliwości dowolnego dopasowania ilości miejsc parkingowych do potrzeb
klienta jest to najbardziej uniwersalny z naszych produktów, który świetnie
sprawdzi się zarówno w przypadku inwestycji mieszkaniowej jak i jako
wielopoziomowy parking w ﬁrmie lub budynku użyteczności publicznej.
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MODULO
SLIDE
SYSTEM PARKINGOWY NIEZALEŻNY
PALETY PRZESUWNE DOSTĘPNE W DOWOLNEJ
KONFIGURACJI ILOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH

MODULO SLIDE to nowość w naszej ofercie – jest to system oparty
o automatyczne palety przesuwne. W odróżnieniu od pozostałych
produktów MODULO nie oferuje on parkowania aut w systemie jedno nad
drugim, pozwala jednak zautomatyzować parkowanie na danej powierzchni,
wykluczając takie sytuacje jak np. nieprawidłowo zaparkowane pojazdy czy
kolizje na parkingu. Jest to również znaczna oszczędność miejsca ponieważ
automatyczne pla ormy poruszające się po z góry wyznaczonej trasie
wymagają dużo mniej miejsca do manewrowania. System ten jest idealny
w miejscach, w których nie da się zainstalować systemu wieżowego z racji na
ograniczoną wysokość lub wymagania otaczającej infrastruktury.
W przypadku MODULO SLIDE występuje dowolna liczba konﬁguracji (ilości
i długości palet czy szerokości szyn).
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PRZYKŁADOWE
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SYSTEMY PARKINGOWE
ZALEŻNE
Możliwość wyjazdu autem zaparkowanym na górnej
pla ormie uzależniona jest od uprzedniego
wyjazdu samochodu zaparkowanego niżej.
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MODULO
SCISSOR
SYSTEM PARKINGOWY ZALEŻNY
UNIKALNY MECHANIZM NOŻYCOWY

MODULO SCISSOR To system oparty o unikalny mechanizm nożycowy.
Pozwala na niezwykle wygodne, a przy tym bardzo atrakcyjne wizualnie
przechowywanie dwóch aut wykorzystując tylko jedno tradycyjne miejsce
parkingowe. Jest to rozwiązanie idealne dla kolekcjonerów oraz dealerów
samochodowych chcących w ciekawy sposób zaprezentować sprzedawane
pojazdy, oszczędzając przy tym miejsce. SCISSOR świetnie sprawdzi się
również na wszelkiego rodzaju targach i pokazach motoryzacyjnych.Jedną
z jego zalet jest możliwość złożenia na płasko: tak, że żadne elementy
konstrukcji systemu nie wystają ponad pla ormę. Dzięki temu, system ten
może być również świetnie wykorzystywany na zewnątrz.
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MODULO
SLANT
SYSTEM PARKINGOWY ZALEŻNY
IDEALNY W BUDYNKACH Z NISKIM STROPEM

MODULO SLANT jest systemem, który świetnie sprawdzi się w miejscach
o ograniczonej wysokości – górna pla orma jest pochylona względem
dolnego miejsca postojowego i opuszczana pod niewielkim kątem tak, aby
maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Rozwiązanie to jest idealne
do garaży o niskim stropie między innymi w budynkach wielorodzinnych czy
instytucjach publicznych. To najlżejszy ze wszystkich Systemów
Parkingowych MODULO. Co ważne, aby go móc go użytkować wystarczy
2.5 m szerokości,czyli tylko tyle, ile obejmuje standardowe miejsce
parkingowe.
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MODULO
POLO
SYSTEM PARKINGOWY ZALEŻNY
I D E A L N Y D O M A ŁY C H F I R M I I N S T Y T U C J I

MODULO POLO to System Parkingowy przeznaczony dla obiektów
wymagających niewielkiej ilości miejsc parkingowych, na przykład: małych
ﬁrm, szpitali czy niewielkich hoteli. Świetnie sprawdzi się również
w przydomowym garażu. Jest on niezwykle łatwy w obsłudze i wygodny
w użytkowaniu. Co więcej –jego szerokość to dokładnie 2,5 m, a więc tylko
tyle, ile wymaga jedno,standardowe miejsce parkingowe. Dodatkowo
istnieje możliwość indywidualnego doboru wysokości. Jedną z zalet Systemu
Parkingowego POLO jest również fakt, że obrys pla ormy obejmuje całe
miejsce parkingowe poniżej, co stanowi dodatkową osłonę dla znajdującego
się tam samochodu.
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WYRÓŻNIA
PRODUKCJA I SERWIS
Własna fabryka oraz
zespół projektantów,
doradców i serwisantów.
Systemy Parkingowe MODULO produkowane są w naszej
fabryce w Koronowie. Właśnie tam technolodzy czuwają
na każdym etapem procesu produkcji oraz testują
podzespoły. Rygorystyczna selekcja pozwala nam
pracować ze sprawdzonymi dostawcami i skraca czas
dostawy komponentów.
Gwarantujemy dużą elastyczność dopasowania
produktu do wymagań klienta, oraz indywidualne
podejście do każdego projektu.

JAKOŚĆ
Wysokiej jakości materiały
i wytrzymała konstrukcja
W naszych pla ormach używamy płaskiej blachy
łezkowej, która wolna jest od zgięć i wgłębień. Zapewnia
to wysoką jakość i wytrzymałość ale również brak
zalegania brudu na najazdach i komfort poruszania się po
pla ormie, również w obuwiu na obcasach.
Nasza autorska technologia, materiały wykorzystane do
produkcji i zabezpieczenia pla orm oraz cynkowanie
całej konstrukcji sprawiają, że Systemy Modulo mają
zwiększoną żywotność konstrukcji oraz wysoką odporność na warunki otoczenia.

Dzięki rozbudowanej sieci doradców i serwisu na terenie
całego kraju zapewniamy szybki czas reakcji oraz
całodobową opiekę techniczną i serwisową.

BEZPIECZEŃSTWO
Wielopoziomowe
zabezpieczenia
Standardowo wszystkie nasze Systemy parkingowe
wyposażone są w podwójny system zabezpieczeń
hydraulicznych. Specjalnie zaprojektowane zawory i
bezpieczniki gwarantują, że nawet w przypadku utraty
ciśnienia lub braku zasilania pla orma nie opadnie.

FUNKCJONALNOŚĆ
Wygoda użytkowania
i intuicyjne sterowanie
Dzięki indywidualnym kluczom w przypadku instalacji
w jednym miejscu wielu Systemów Parkingowych każdy
z nich może być użytkowany niezależnie od innych i w tym
samym czasie co pozostałe.
Intuicyjne i łatwe w obsłudze panele sterujące
w standardzie instalujemy z autorską technologią SKL
uniemożliwiającą przypadkowe wyjęcie kluczyka
w trakcie ruchu pla ormy i jej nagłe zatrzymanie.
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Aby pobrać karty techniczne i katalog w wersji elektronicznej oraz
pliki .dwg dla każdego z naszych produktów zapraszamy na stronę

www.moduloparking.com/pliki
Przykłady zdjęć z naszych realizacji dostępne na stronie:

www.moduloparking.com/realizacje

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 52 561 23 30
biuro@moduloparking.com
www.moduloparking.com

Znajdź nas na Facebooku!
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Dowiedz się więcej o Systemach
Parkingowych MODULO na naszym blogu:

moduloparking.com/blog

Parkingi
Przyszłości

