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решението за повече парко    
                          места



A simple modular system
to multiply the number of car spaces 
in an existing car park or anywhere 
else.
Can be placed on a level or more 
levels. The system consists of hot 
galvanized or painted steel
modules, which can be 
put together in a 
variety of 
combinations, 
creating
structures of 

different shapes and sizes to make the best use of available.
The modules are easy to assemble and dismantle, and are sult-
able for temporary solutions.

Лесно сглобяем паркинг за увеличаване броя на парко местата 
във вече съществуващ паркинг или другаде. Системата е съставена от 
поцинковани или боядисани 

стоманени елементи, които 
могат да бъдат сглобени в 

различни комбинации и по този 
начин да се съставят различни 

структури с разнообразни форми 
и размери, така че да се постигне 

оптимален резултат. 
Инсталирането и разглобяването 
на модулите е лесно и това прави 

системата подходяща и за 
временно ползване. 

MODULAR PARK: PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA NELLA VOSTRA CITTA’
СГЛОБЯЕМИТЕ МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ: ПО-ВИСОК СТАНДАРТ ЗА ВАШИЯ ГРАД!

Надеждни и безопасни паркинг  системи, идеални за бързо инсталиране, 
без да е нужно да вземате решения за крупни вложения.
• Ideal for installing solid and safe parking systems rapidly, without having to 
make permanent decisions.

Ниски цени за поддръжка и управление • Low cost for maintenance and management

Системата се състои от готови 
елементи, които се монтират 
директно върху съществуващия 
паркинг, с цел увеличаване на парко 
местата.
• A structure consisting of prefabricated 
elements installed directly onto existing 
car parks to multiply the number of car 
spaces.

Възможност за доставка и 
монтаж на допълнителна 
система за плащане с бариери, 
видеонаблюдение и др.
• (Automatic cash, video watch etc.)

Системата е патентована.
• Patented system

Възможност за монтиране върху съществуващ паркинг или свободна площ.
• Favourable conditions as regards to traditional structures

Конструкцията може да се разглоби 
и да се инсталира на друго място, 

дори и то да има различни 
характеристики на основата.

• The structure may be dismantled and reassembled in other locations, even 
with different ground characteristics.


