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Soluții parcare
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CAT

Sisteme automate de
parcare

Soluţie pentru aplicarea în centre istorice şi în medii private/
publice
• O propunere brevetată Came pentru gestionarea zonelor
rezervate pentru parcare, uşor şi rapid de instalat.
• Din oţel, este un produs robust care rezistă la loviturile
accidentale.
• Ghidajele garantează protecţia lanţului când pasajul este
deschis
• Versiunea de 24 V DC permite detecția obstacolului şi
reglarea vitezei lanţului.
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Bolarzi retractabili
Soluție sigură și elegantă de control acces in spațiile
publice sau private.

•
•

Ajunși la a șasea generație, bolarzii CAME sunt rodul unei
experiențe de aproape 30 de ani a liderului mondial
URBACO (companie din Grupul CAME înființată în 1986).
Deținem o gamă extinsă de soluții disponibile și în România: bolarzi ficși, automatizați, semi automatizați, securizați
(ideali pentru montaj la ambasade, instituții publice), de
alimentare cu energie, etc.
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Unipark
Soluţia ideală pentru rezervarea locurilor de parcare în
spațiile rezidenţiale şi publice
• O soluție inovativă pentru a rezerva locuri individuale de
parcare; poate fi controlată prin telecomandă radio.
• Funcţionare de urgenţă în caz de pană de curent. Disponibilă
în două modele, în versiunea mică şi mare.
• Siguranţă garantată de dispozitivul amperometric pentru
detecția obstacolelor şi gestionarea întrerupătorului de
siguranţă.

Bariere CAME
Bariere cu un design modern, perfecte din punct
de vedere estetic pentru orice mediu de aplicare.
• Lampă rotunjită cu LED, care garantează siguranţa şi
durata în timp, cu fotocelule integrabile în carcasă.
• Marginile din cauciuc pentru protecție la impact
• Alimentarea la 24 V DC, detecție precisă a capetelor de
cursă, concepută pentru utilizare intensivă.

Proiecte PARKOMATIC
2010-2015
Alba
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Parcare str. T Vladimirescu, Alba Iulia

Arad
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Parcare Ștrand Amefa Arad

Cluj
•
•
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•
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Parking The Office Cluj-Napoca
Parcare Sigma Center
Parking str. Dorobanților
Parcare Spital Recuperare
Parcare Piața Unirii
Parcare Piața M. Viteazu
Parcare Piața Cipariu
Parking Magazin Central
Parking str. Băișoara
Parking Sala Polivalentă

•
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Parcare Lidl Soveja, Constanța
Parcare Spitalul Județean de Urgență Constanța

•

Parcare gara CFR Iași

•

Parking Cuza-Voda, Ploiești

•

Parking Slatina

•
•

Parcare Consiliul Județean Timiș
Parking Piața 700 Timișoara

Constanța
Iași

Ploiești
Slatina

Timișoara

Experiență de peste 20 de ani prin divizia SIATEC și de
5 ani prin divizia PARKOMATIC
Peste 30 de proiecte de parcări naționale
Soluții tehnice diverse, adaptate la cerințele specifice
fiecărui proiect
Asistență tehnică pentru organizarea/optimizarea
numărului de locuri de parcare
Consultanță tehnică pentru amenajarea locației la care
se vor instala echipamentele
Consultanță tehnică pentru realizarea instalațiilor
de alimentare cu energie electrică și a rețelei de
transmisii de date pentru locațiile în care urmează să
se instaleze echipamentele
Training specializat pentru utilizatorii sistemelor de
parcare instalate
Asistență 24 de ore de la punerea în funcțiune a
sistemului
Posibilitatea încheierii unui contract de mentenanță
Asistență tehnică online post-instalare
Software cu meniu disponibil și în limba română
Încadrarea în termenele stabilite prin contract

www.parkomatic.ro

PARKOMATIC
ALUTERM GROUP
Cluj-Napoca
Str. Traian Vuia, nr. 208

Timișoara
Calea Lugojului, nr.140/3

București
Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 42

Bacău
Calea Romanului, nr. 5

Telefon: +0372 368 355
Email: office@aluterm.ro
Web: www.parkomatic.ro
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