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Poloautomatické parkovací systémy
Konec omezeného parkovacího místa.

klaus-multiparking.cz 
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KLAUS Multiparking.
Prémiová kvalita téměř 60 let.

Pohodlné parkování na malé ploše je rozhodujícím faktorem městského bydlení – dnes 
více než kdy dříve. Klaus Multiparking si to uvědomil již v rané fázi. Od roku 1964 se 
zaměřuje na výrobu prémiových parkovacích systémů, které splňují nejvyšší požadavky 
na kvalitu. Přikládáme přitom velký význam faktoru „Vyrobeno v Německu“. 

KLAUS Multiparking samozřejmě zahrnuje vynikající služby. Plánování, implementace, 
údržba a  technická podpora proto tvoří spolehlivý systém, který zajišťuje maximální 
nákladovou efektivitu našich řešení. Neustále vyvíjíme naši parkovací technologii – 
zaměřenou na stále rostoucí požadavky designérů a uživatelů na inteligentní a pohodlné 
využití prostoru.

Více než 25 000 úspěšně realizovaných projektů a  několik set tisíc instalovaných 
parkovacích míst po celém světě vypráví svůj vlastní příběh – což nás připravilo na 
jakoukoli výzvu. 

Parkovací revoluce. 

S řadou 6000, zcela novou generací našeho poloautomatického parkovacího systému 
TrendVario, nabízíme vám i  vašim zákazníkům zcela nové příležitosti na projekty 
nemovitostí, na kterých společně pracujeme.

Od nynějška můžete ve srovnání s předchozími poloautomaty zvýšit počet parkovacích 
míst až o 30 procent při použití stejného množství místa. To umožňuje vůbec první 
volně konfigurovatelný modulární systém, na který lze zcela najet, a to i v šachtě. 

Nová úroveň svobody.
Můžete změnit způsob, jakým přemýšlíte o  městském stavění. Užijte si volnost při 
plánování a využívejte co nejvíce parkovacích příležitostí.

Parkování budoucnosti.
Naše poloautomatické parkovací systémy řady TrendVario 6000 jsou pro parkování 
budoucnosti. Budoucí mobilita nemá žádné meze. Právě naopak – všechna parkovací 
místa mohou být samozřejmě vybavena sloupy pro elektronické nabíjení a  naším 
oblíbeným BikeSafe XS pro jízdní kola nebo BikeSafe XL pro motocykly. To lze také 
provést zpětně. 
Standardní nosnost 2 000 kg na parkovací místo může být zvýšena na 3 000 kg buď 
pro všechna parkovací místa, nebo pouze pro jednotlivá parkovací místa. To lze také 
provést zpětně.

Parkování. Tak chytré.
TrendVario dělá parkování opravdu chytrým. Uživatel má na výběr širokou škálu 
elektronických operačních systémů.



+

TrendVario6200+ / 6200+ combination 
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TrendVario. Přehled všech 
poloautomatických parkovacích systémů.
Nová řada 6000 našich poloautomatických parkovacích automatů TrendVario se 
skládá z následujících modelů: TrendVario 6100, 6200-plus (se dvěma úrovněmi) 
a 6300 se třemi úrovněmi. Systémy 6100 i 6300 jsou k dispozici také v příslušné 
verzi „plus“, kterou lze projet. Všechny systémy lze volně kombinovat. V důsledku 
toho mohou být vytvořeny čtyři parkovací řady TrendVario jeden po druhém, bez 
nutnosti dalších přístupových pruhů.

Prémiový poloautomatický parkovací systém s šachtou.

Spodní patro (LF) plošiny se posouvají vertikálně, přízemní (GF) plošiny horizontálně. Na 
úrovni příjezdu (GF) je vždy k dispozici o jedno parkovací místo méně. Toto volné místo 
slouží k bočnímu pohybu parkovacích míst v přízemí, tak že parkovací místo umístěné 
v nižším patře může být zvýšeno do roviny příjezdu. Nejmenší možná jednotka pro 
tento parkovací systém se tedy skládá ze tří parkovacích míst (jedno na GF, dvě na LF).

 � 15 mřížek vedle sebe – k dispozici je až 29 parkovacích míst
 � Výška budovy od 220 cm
 � Hloubka šachty: 175 cm až 240 cm v krocích po 5 cm
 � Rozměry vozidla: výška 150 cm až 245 cm, délka 500 cm až 530 cm

Prémiový poloautomatický parkovací systém se 3 parkovacími úrovněmi 
a šachtou.

Spodní patro (LF) a  horní patro (UF) plošiny se posouvají vertikálně, přízemní (GF) 
plošiny horizontálně. Na úrovni příjezdu (GF) je vždy k  dispozici o  jedno parkovací 
místo méně. Toto volné místo slouží k bočnímu pohybu parkovacích míst v přízemí 
tak, aby parkovací místo umístěné v horním patře nad nebo ve spodním patře pod ním 
mohlo být zvýšeno nebo spuštěno do úrovně příjezdu. Nejmenší možná jednotka pro 
tento parkovací systém tak zahrnuje pět parkovacích míst (dvě na UF, jedno na GF, 
dvě na LF).

 � 10 mřížek vedle sebe – k dispozici je až 29 parkovacích míst
 � Výška budovy od 325 cm
 � Hloubka šachty: 175 cm až 240 cm v krocích po 5 cm
 � Rozměry vozidla: výška 150 cm až 245 cm, délka 500 cm až 530 cm

Prémiový poloautomatický systém s šachtou, který lze projet. 

Systém lze projet a  je kombinován s TrendVario 6100, 6100-plus, 6200-plus, 6300 
a 6300-plus.

 � 4 řady za sebou a 4 mřížky vedle sebe – k dispozici je až 44 parkovacích míst
 � Výška budovy od 335 cm
 � Hloubka šachty: 200 cm až 250 cm v krocích po 5 cm
 � Rozměry vozidla: výška 150 cm až 245 cm, délka 500 cm až 530 cm

Všechny modely TrendVario-plus lze kombinovat libovolně, jeden po druhém, až do 4 řad.
„Plus“ znamená model, který lze projet.

Úroveň přístupu k plošině.

Dostupné systémy odpovídají normě DIN EN 14010 a směrnici EC o strojních zařízení 2006/42/EC. Tento 
systém byl rovněž podroben dobrovolné zkoušce shody provedené orgánem technické kontroly TÜV SÜD.

Průjezdný a může být kombinovaný s ostatními TrendVario systémy.

Únosnost plošiny lze dodatečně zvýšit.

Max. zatížení na parkovací místo v kg.
Max. zatížení nad 2000 kg je možné za příplatek.

Prémiový poloautomatický parkovací systém bez šachty, který lze projet. 

Systém lze projet a  kombinovat s  TrendVario 6100, 6100 plus, 6200 plus, 6300 
a 6300 plus. Plošiny v horním patře (UF) se posouvají vertikálně, přízemní (GF) plošiny 
horizontálně. Na úrovni příjezdu (GF) je vždy k dispozici o jedno parkovací místo méně.

Toto volné místo slouží k bočnímu pohybu parkovacích míst v přízemí, takže parkovací 
místo umístěné v horním patře výše může být spuštěno do úrovně příjezdu. Nejmenší 
možná jednotka pro tento parkovací systém se tedy skládá ze tří parkovacích míst 
(jedno na GF, dvě na UF).

 � 4 řady za sebou a 4 mřížky vedle sebe – k dispozici je až 28 parkovacích míst
 �  Výška budovy od 330 cm
 �  Rozměry vozidla: výška 150 cm až 245 cm, délka 500 cm až 530 cm

Prémiový poloautomatický parkovací systém s šachtou, který lze projet.

Systém lze projet a kombinovat s TrendVario 6100, 6100 plus, 6200 plus, 6300 a 6300 
plus.

 � 4 řady za sebou a 4 mřížky vedle sebe – k dispozici je až 28 parkovacích míst
 � Výška budovy od 220 cm
 � Hloubka šachty: 200 cm až 250 cm v krocích po 5 cm
 � Rozměry vozidla: výška 150 cm až 245 cm, délka 500 cm až 530 cm



76

Ušetřete místo s větším počtem řad.

Když jsou modely TrendVario 6100-plus, 6200-plus a  6300-plus, které lze projet, 
integrovány do kombinovaného parkovacího systému, není třeba žádných doplňkových 
přístupových pruhů a  výrazně vyšší počet parkovacích míst může být na stejném 
prostoru.

Vysoký stupeň bezpečnosti.

Z bezpečnostních důvodů se plošiny pohybují pouze 
za zamčenými branami. 

Pohodlí.

Polohovací pomůcka na každém parkovacím místě 
usnadňuje polohování vozidel.

Upozornění:

Přístupová cesta musí být k dispozici po celé šířce 
parkovacího systému.

(Min. šířka přístupového pruhu v souladu s místními 
předpisy)

Bezpečné a pohodlné: 
Elektronické operační systémy.
Je to především bezpečný a  pohodlný přístup a  autorizace uživatelů, díky které je 
TrendVario kompletní. Na výběr je několik elektronických operačních systémů. Lze je 
dokonale přizpůsobit technické infrastruktuře. Standardní provoz se provádí pomocí 
SmartChipu a  RFID přímo v  garáži. Přístup pomocí zařízení SmartPortable, který 
přenáší bezdrátové nebo infračervené signály, je pohodlnější. Provoz pomocí SmartApp 
na smartphonu je inovativnější možností.

Přístup do garáže pomocí smartphonu.
Smartphony jsou již pevným příslušenstvím našeho digitálního každodenního 
života. Proto KLAUS Multiparking nabízí SmartApp pro TrendVario. Můžete požádat 
o parkovací místa, otevřít nebo zavřít brány a snadno zapnout osvětlení garáže. Kromě 
vysoké úrovně pohodlí je samozřejmé, že bezpečnost je také nejvyšší prioritou pro tuto 
inovativní provozní koncepci.

TrendVario 6200+ příklad

4
parkovací místa 

7
parkovacích míst

21
parkovacích míst

14
parkovacích míst

SmartChip // Standardní balení

 � Obsahuje digitální barevný dotykový 
displej s rozlišením HD

 � Zahrnujem dva SmartChipy na 
parkovací místo

SmartPortable // Balíček výhod

 � Obsahuje digitální barevný dotykový displej s rozlišením HD
 � Zahrnuje dva SmartChips na parkovací místo
 � Kontrolní jednotku
 � Zahrnuje přijímače (infračervené/rádiové/bleskové světlo) 

a jedno dálkové ovládání na parkovací místo

SmartApp // Kompletní balíček

 � Obsahuje digitální barevný dotykový displej s rozlišením HD
 � Zahrnuje dva SmartChips na parkovací místo
 � Kontrolní jednotku včetně přijímačů (infračervený/rádiový/

bleskové světlo) 
 � Jedno dálkové ovládání na parkovací místo
 � Obsahuje vysílač Bluetooth a jednotku přijímače 
 � Jedna karta s QR kódem s přístupem na SmartApp 

„Park & Smile Air“ 
 � Bezplatná aplikace pro iOS a Android
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Posuvné brány
Případně se můžete rozhodnout pro model s elektrickými posuvnými branami.  
V tomto případě máte následující možnosti:

Perforovaná hliníková deska 

 � Tloušťka 2 mm, RV 5/8 E6/EV1, eloxovaná, tloušťka vrstvy 
cca. 20 μm

 � Ventilační průřez obložení cca. 40 %

Obyčejný hliníkový plech

 � Tloušťka 2 mm, E6/EV1, eloxovaná, tloušťka vrstvy cca. 
20 μm

Žárově pozinkovaná drátěná mřížka

 � Velikost ok 12 x 12 mm
 � Velikost ok 40 x 40 mm 

(pouze pro ruční posuvné brány)

Korálková ocelová deska 

 � Tloušťka 1 mm, pozinkovaná zapálení, tloušťka vrstvy cca. 
20 μm

 � Práškové nátěry, tloušťka vrstvy cca. 25 μm na vnější 
straně a přibližně 12 μm uvnitř 

Vrstvené bezpečnostní sklo

 � LSG sestávající z TSG 8/4 mm

Severské smrkové dřevěné obložení

 � Severský smrk třídy A 
 � Vertikální jazykové a drážkové desky 
 � Předimpregnované (bezbarvé)

Rozmanité a atraktivní:
Brány v několika barvách 
a materiálech.
Výběr je na vás: v různých materiálech a barvách je možné kolem 
50 individuálních variant – podle chuti a  jakékoli fasády domu. 
Maximální bezpečnost a maximální pohodlí pro každodenní život: 
všechny naše brány se otevírají a zavírají elektronicky a tiše pouhým 
stisknutím tlačítka. Pro vaši bezpečnost jsou sekvence pohybu 
plošiny vždy za zavřenými branami. Vozidla jsou také opatřena 
optimální ochranou proti krádeži a vandalismu.

Integrovaná vertikální brána – KLAUS-V-Gate.

 9 Není nutné individuální plánování

 9 Žádné upevnění k budově

 9 Integrováno do systému

 9 Lehká konstrukce s perforovanou hliníkovou 
deskou

TrendVario řady 6200 a  6300, stejně jako 
jejich plus modely, také nastavují nové 
měřítko z  hlediska řešení brány, protože 
poloautomatické parkovací systémy jsou 
nyní poprvé vybaveny plně integrovanými 
vertikálními branami KLAUS-V-Gate. 
Výhodou pro vás není starat se o hledání řešení 
na místě, protože TrendVario již přichází jako 
samostatný systém.

Perforovaná hliníková deska
 � Tloušťka 2 mm, RV 5/8 E6/EV1, eloxovaná, 

tloušťka vrstvy cca 20 µm
 � Ventilační průřez obložení cca 40 %

KLAUS-V-Gate / Posuvné brány
 � Extrudované eloxované hliníkové profily jako 

odolná rámová konstrukce
 � Gumový ret na uzavírací hraně pro úhledné 

spojení s budovou
 � Vyměnitelné panely a segmenty pro snadné 

a rychle opravitelné škody způsobené kolizemi.

Příčky / štíty brány
 � Boční přepážky a štíty brány jsou k dispozici 

jako volitelné doplňky
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StandardGrip
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Naše osobní online podpora.
Náš tým technické podpory vám rád pomůže s implementací vašich plánů. V osobní 
online domluvě vám rádi poradíme s  vašimi plány a  rádi vám poradíme s  výběrem 
produktu.

Jak funguje služba online plánování:

1.  Odpovězte na krátkou řadu otázek týkajících se vašeho projektu.
2.  Zorganizujeme s vámi konzultační schůzku. 

Ty jsou k dispozici v následujících časech:  
Pondělí-čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 
Pátek od 8:00 do 12:00

3. Prodiskutujte svůj projekt s našimi odborníky.

Domluvte si schůzku zde – je to snadné a pohodlné:

StandardGrip

Žárem pozinkovaný standardní profil bez 
příplatku.

EasyWalk

Tento povlak plošiny se skládá 
z  kontinuálních ocelových profilů žárem 
pozinkovaný s 12 mm vysokými perlami, 
které běží na pendikulární k plošině. 

Je ideální pro každého, kdo oceňuje 
výhody moderního povrchu plošiny 
s vynikajícím povrchem pro chůzi a řízení 
a kdo chce vyšší úroveň pohodlí, než jaké 
nabízí základní model StandardGrip.

AluLongLife

Hliníkový profil je v mnoha ohledech bez-
konkurenčním materiálem s  vynikajícími 
vlastnostmi:

 � Odolný proti korozi
 � Trvanlivá a stabilní hodnota
 � Snadná údržba
 � Lehký a přesto extrémně silný
 � Vynikající odolnost proti korozi a po-

větrnostním vlivům
 � Vynikající přilnavost při chůzi a řízení
 � Vysoká odolnost proti oděru

Hledání produktů.
Personalizované a přímočaré

Pomocí našeho konfigurátoru najděte systém, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům:

www.multiparking.com/produktkonfigurator

Videa.
Další klipy

Videa a animované ukázky TrendVario najdete na naší stránce YouTube:

BIM-ready.
Chytré ukázky.

Abyste mohli co nejrychleji a  nejsnáze integrovat dokonalý 
parkovací systém do svých plánů, jednoduše použijte naše BIM 
modely. Díky integraci souborů dxf a  dwg můžete parkovací 
místo přenést do svého 3D modelu budovy během několika 
kliknutí a zapůsobit na své klienty.

Silná a stabilní hodnota:
Profilové desky plošiny pro potažení plošiny.
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Když se usmějete, dosáhli jsme našeho cíle.

Parking systems s.r.o.

Centrum bydlení a designu

Kaštanová 515/125a

620 00 Brno – Tuřany 

Mobil: +420 603 214 062

E-mail: klima@klaus-multiparking.cz

www.klaus-multiparking.cz 

klaus-multiparking.cz 


