- Intelligente kompakte grønne parkeringsmuligheder
Står du med et behov for ekstra parkeringspladser og ønsker at investere i ny grøn bæredygtig
intelligent infrastruktur med kort ROI? - så læs videre nedenfor. ..
Hvad er CAR TOWER®

CAR TOWER er et vertikalt roterende parkeringssystem hvor
bilen køres ind på en platform i bunden. CART TOWER er en
industrielt præfabrikeret maskinstruktion med et minimumstidsforbrug ved fabrikation, opstilling og indkøring.

Åben CT 6 L

Beklædt CT 12 SU

Beklædt CT 48 2x2 SU

Udvendigt udseende CAR TOWER®

CAR TOWER fås i åben fritstående udgave og i en udgave
forberedt til beklædning. Den beklædte udgave udføres
også som modulsystem rummende flere CAR TOWERS.

Parkeringskapacitet CAR TOWER®

CAR TOWER Projekt forløb
1.

ENVIATEC og kundens rådgiver fastlægger
sammen kravene til installationen på stedet
herunder krav i lokalplaner.
2. Tilbud på CAR TOWER® afgives.
3. Kontrakt skrivning.
4. Udarbejdelse af designforslaget i samråd med
kundens rådgiver for vor del af leverancen.
5. Kunden indsender det udarbejdede design til
godkendelse hos kommunen.
6. Ved godkendt projekt opstartes produktionen af
CAR TOWER og kunden får etableret fundament.
7. Installation, indkøring og funktionstest.
8. Montage af beklædning (ekstraudstyr)
9. Træning af brugere eller servicepersonale.
10. Projektaflevering.

Godkendelser på CAR TOWER®

CAR TOWER er type verificeret hos SGS / TÜV
SAAR og overholder alle relevante krav som stilles
til udstyr af denne type udstyr i hele Europa.

Udlejning af parkeringspladser via app

Vi tilbyder aftaler med registrering og automatisk
styring og betaling af p-plads via parkeringsapp.

Hver CARTOWER parkeringsmaskine kan rumme:
Serie L : 6 – 8 – 10 – 12 – 14 - 16 stk. sedan/stationcars.
Serie SU : 6 – 8 – 10 - 12 stk. SUV’ere
Modul systemet kan rumme et ubegrænset antal af biler.

Finansiering

Hvad inkluderer CAR TOWER® leverancen

FN’s Bæredygtighedsmål iht. CAR TOWER®

Vi tilbyder finansieringsmulighed ved leasing eller
ved realkreditlån hos Nykredit eller UniCredit Bank.

CAR TOWER installationen indeholder den komplette
stålkonstruktion, automatisk rulleport, sensorer og
sikkerhedssystemer og betjeningspanel. Leveres opstillet,
inklusiv 1 dags træning til brugere eller servicepersonale.

Understøtter en robust infrastruktur, fremstillet
med minimum miljøpåvirkning. Påkobles el- og
internet som muliggør diagnosticering, forhindre
skader, udbedre fejl uden fysisk fremmøde.
Den ultra kompakte konstruktion giver plads til
mere frirum og grønne arealer rundt omkring
parkeringshuset. Paneler og tag kan beklædes
med levende planter som forbedrer luftmiljøet.
Produktet er dimensioneret præcist til opgaven,
kun nødvendigt materiale anvendes. Der
anvendes i videst muligt omfang kun genbrugsog recirkulerbare materialer.
Reduceret klimabelastning ved materialevalg
kombineret med at den mobile app sikrer
reservation og melder optaget så ingen kører og
leder forgæves efter ledige pladser.

Ekstraudstyr til CAR TOWER®

Åben udgave:
•

Permeabel belægning i bunden.

•
•
•
•
•
•

Presenningsinddækning med / uden reklame
Vedligeholdelseslet inddækning åbne/lukkede paneler
Solpaneler på sider eller på taget
El-bil oplader på on-board platform
Røgdetektor og Sprinklersystem
Permeabel belægning i bunden

Lukket udgave:

Hvad skal kunden levere

•
•
•
•
•

Opføre bærende fundament og etablere belægning
Fremføre og opkoble forsyningskabler
Fremføre og opkoble vandforsyning til sprinkleranlæg
Sikre at opstillingsstedet er ryddet, således at
installationen kan udføres forsvarligt og sikkert.
Indhente godkendelser fra kommune og myndigheder.

Hvorfor vælge CAR TOWER ®
•
•
•
•
•

Lavere CO2 belastning i.f.t. beton/stål (<40%)
Fabrikation, opstilling og indkøring max. 100 dage
Maksimal volumenudnyttelse
Maksimal udnyttelse af ledige parkeringspladser,
som kan lejes af alle interesserede.
Hærværk på parkerede biler forhindres.
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