välja antud detsember 2009
kehtib kuni detsember 2011

parkimislift
parkimisplatvormid
parkimiskoha piire
täisautomaatsed parkimissüsteemid

ET-3 0912-1022

PARKLATE SISUSTUS
Maksitop toob Eesti turule oma partnerite autoparklate varustust. Tootenomenklatuur on väga lai, pakkudes lahendusi parkimiskoha piiretest kuni
täisautomaatsete parkimissüsteemideni ja teisaldatavate parklateni. Firma on 12 Euroopa tootja esindus Eestis.

PARKIMISLIFT
•
•
•
•

vertikaalselt liikuv parkimissüsteem
2 või 3 tasandit
kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes
9 erinevat mudelit
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KOMBILIFT
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• kombineeritud süsteem vertikaal-ülestikku ja
külg-liug tehnoloogiaga
• 2 või 3 tasandit
• kasutamiseks sisetingimustes
• 3 erinevat mudelit
• sobilik pikaajaliseks parkimiseks elamutes,
ärihoonetes, hotellides jne.
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PLATVORMID
•
•
•
•

ühetasandiline süsteem
külg- või pikisuunaline liikumine
2 erinevat mudelit
sobilik elamutes ja ärihoonetes

Multiparkla

Multiparkla
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TÄISAUTOMAATSED
PARKIMISSÜSTEEMID
• sadade autode mitmetasandilise parkimise võimalus
• tõhusaim ruumikasutus ja kokkuhoid
• maa-alused, maa-pealsed, tornparklad

Parkimisseif
• automaatselt kontrollitav parkimissüsteem
vertikaalse konveieri ja mõlemalt poolt seadistatavate “ladustamisriiulitega”
• 4 erinevat mudelit

Multiparkla
• ruumisäästev mitmekorruseline parkimissüsteem “ladustamisriiulitega”
• parkimiskohad asetsevad mõlemal pool
konveieri vahekäiku üksteise peal ja kõrval
kas rööbiti või pikisuunas
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AUTOLIFT
• tõstemehhanism autodele
• kokkuhoid kuni 30% sissesõiduteede arvelt
• kolm erinevat mudelit

MAKSITOP OÜ

Kadaka tee 48-204,
12915 TALLINN
Tel. 50 83444, 50 33187
Faks 653 1068
e-post: info@apsystems.ee

www.apsystems.ee

INDIVIDUAALNE
PARKIMISKOHA PIIRE

PIIRDEPOST

• isikliku parkimiskoha märgistus- ja kaitseseade
• rakendatav nii kaugjuhtimispuldi abil kui
mehhaaniliselt (käsitsi)

• paindlik, kergesti paigaldatav eraldustsooni
märgistamiseks
• kasutamiseks avalikes
parklates, ehitustööde
ala märgistamiseks,
kõnniteede eraldamiseks/sulgemiseks jne
• üle või peale
sõites piirdepost ei
purune ega riku autot

