TIGER
Taranis Invest Garage Elevator Retractive

IDEÁLNÍ SYSTÉM PRO BEZPEČNÉ A POHODLNÉ PARKOVÁNÍ

KOMPAKTNÍ
AUTOMATICKÝ
PARKOVACÍ SYSTÉM
Z ČESKÉ REPUBLIKY

CO JE TIGER
Solitérní parkovací modul pro zvýšení kapacity parkovacích míst vyvinutý společností
Taranis Invest s.r.o., který poskytuje svým uživatelům především následující výhody:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpečení před krádeží vozidla
Žádné vzájemné kolize automobilů (odření, nabourání, neopatrné couvání...)
Ochranu před vnějšími podmínkami (slunce, déšť, kroupy, sníh, vítr, ptactvo...)
Nízkou energetickou náročnost - žádná světla ani vzduchotechnika
Možnost nabíjení elektromobilů a hybridních automobilů
Možný částečný provoz s využitím solární energie
Architektonické zasazení budovy do prostředí
Čistý vzduch v okolí parkovište - méně emisí
Bezbariérový přístup

INOVACE PRO TŘETÍ TISICILETÍ
Uživatel parkovacího místa přijede ke stavbě TIGER a pomocí čipové karty nebo dálkového ovládání otevře vrata, za kterými se nachází plošina pro zaparkování vozidla.
Následně pouze vjede na plošinu, zabezpečí vozidlo a opustí prostor automatického
parkovacího systému (APS). Ten vůz uloží na volné místo a na požadavek majitele
jej opět přistaví k odjezdu.
Uložení i vyskladnění automobilu probíhá automaticky a trvá standardně méně než
minutu, aniž by řidič musel kroužit a hledat parkovací místo či zaparkovaný automobil.
TIGER šetří čas a Vaše nervy.

ROZMĚRY A VZHLED
Objekt o rozměrech 6×12 metrů a výšce 8 metrů poskytne mista pro 11 automobilů.
Instalace modulu je možná na pozemcích s rozměry již od 7×14 metrů.
Vnější stěny modulu lze upravit dle přání investora či architektonického návrhu.
Je na nich možné instalovat například reklamní plochy, basketbalové koše, tenisovou
zeď nebo horolezeckou stěnu. Není problém v blízskosti modulu zasadit stromy nebo
nechat porůst popínavými rostlinami.

NÍZKÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST,
ESTETIKA I EKOLOGIE
TIGER ke svému provozu nevyužívá téměř žádné osvětlení, vzduchotechniku, ani personál. Náklady na jeho provoz jsou tím pádem řádově nižší, zaparkování jednoho vozu
vyjde v současných cenách elektrické energie na pouhé 2,5 Kč.
Během parkování v APS není v provozu spalovací motor auta, což přispívá k výraznému
snížení emisí v okolí budovy. Při výsadbě stromů či popínavých rostlin klesá ekologická
stopa na minimum. Budovu lze vybavit fotovoltaickým systémem, díky kterému je celý
provoz ještě ekologičtější.

KOMFORT A BEZPEČÍ
Automatický systém TIGER poskytuje komfort i bezpečí jak autům, tak jejich vlastníkům.
TIGER vozidlo chrání nejen před většinou nepříznivých povětrnostních vlivů, auto je také
v naprostém bezpečí před zloději i vykradači aut - krádež z APS,do kterého nelze vstoupit bez zvláštního nastavení a se specialistou, je prakticky vyloučena.
K parkování v objektu je možné využít nejrůznější typy čipových karet, čipů nebo
dálkového ovládání. Jedno parkovací místo lze sdílet pro celou rodinu nebo k parkování
firemních vozidel.

EFEKTIVNÍ SPRÁVA I ÚDRŽBA
Dodavatel je schopen zajistit pravidelnou údržbu, revize, servis 24 hodin denně s dálkovým online přístupem a případné výjezdy.
Veškerý pohyb v APS je monitorovám a zaznamenáván. Tato data lze využít k statistice
využití parkoviště. Majitel má tak dokonalý přehled o využívání parkovacího prostoru
a případných volných kapacitách.

LEGISLATIVNÍ FLEXIBILITA
Systém TIGER je ryze českým výrobkem vyvinutým našimi projektanty, designéry,
programátory a konstruktéry. Našemu výrobku věříme, a proto je záruka na konstrukci
poskytována na 10 let. Očekávaná životnost systému je při pravidelné údržbě až 30 let.

PŘÍZNIVÁ CENA

TIGER nevyžaduje klasické stavební povolení, postačuje forma sloučeného řízení.
Stavbu je v případě potřeby možné rozmontovat a složit zpět do funkčního celku. Termín dodání se pohybuje okolo 6 měsíců.

PODPORA ČESKÉHO PRŮMYSLU

Díky unifikované konstrukci a vlastnímu technologickému vývoji je cena modulu TIGER
6 mil. Kč.
výrazně nižší než u zakázkového APS. Cena základního modulu TIGER je 5
54 tis. Kč.
Pořizovací cena jednoho nového parkovacího místa se tak pohybuje od cca 450
Výsledná částka se může lišit především dle zvoleného opláštění a dalších doplňků (platební terminál,
vzdálené otevírání apod.).
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