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COPERTINĂ PREFABRICATĂ

PENTRU ACOPERIREA LOCURILOR DE PARCARE

Odată cu creşterea numărului de autoturisme, creşte
şi necesitatea locurilor de parcare sigure. Pentru cazurile în care acestea nu se pot asigura prin garaje –
incluse în imobil sau construite separat față de casă copertinele prefabricate Leier oferă o soluţie optimă.

Locurile de parcare acoperite asigură:
• protecţie pentru autoturisme împotriva
efectelor mediului înconjurător
• creşterea valorii imobilelor
Aceste construcții deschise oferă un loc de parcare
protejat pentru autoturisme, dar pot fi folosite şi în
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alte scopuri. Sunt adecvate pentru organizare de
diferite întruniri în grădini sau petreceri în aer liber,
chiar și pe timp ploios.
Sistemul de copertină cuprinde elemente de fundaţii din beton, elemente de susținere sub formă de
arc din beton armat prefabricat şi acoperişul realizat
din diferite materiale. Este potrivit pentru locuri de
parcare protejate împotriva ploii şi a zăpezii, la clădiri
de birouri, centre comerciale și sedii de societăți, clienţii fiind astfel feriți de intempeii în timpul coborârii
şi urcării în autoturisme. Prin montarea unui număr
corespunzător de panouri de învelitori se pot crea
locuri de parcare acoperite pentru două sau mai
multe autovehicule. De asemeni, sistemul de copertină este adecvat şi pentru acoperirea tribunelor terenurilor de sport.
Construcția poate fi montată în timp foarte scurt,
deoarece componentele copertinei prefabricate se
livrează sub forma unor elemente finite.
Învelitoarea se poate alege din mai multe materiale
de acoperire: policarbonat, tablă plană, etc.

În cazul locurilor de parcare pentru persoane cu handicap oferă protecţie la urcarea respectiv coborârea
mai lentă a acestora.
Pentru execuția lucrărilor de montaj vă oferim consultanţă de specialitate. Montarea elementelor de
susținere şi a elementelor de fundații, care se transportă cu mijloace specifice, trebuie executată de către specialiști.
Prin utilizarea unui număr corespunzător de elemente componente suplimentare, numărul minim de locuri de parcare acoperite (2) se poate extinde după
necesități, cu costuri aferente reduse.

Avantajele copertinei prefabricate Leier constau în:
• durată de viață ridicată
• executare sigură împotriva actelor de vandalism
• posibilitate de înlocuire sau
înnoire facilă a învelitorii
• întreţinere uşoară
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Vă rugăm să contactați reprezentanții zonali la
numerele de telefon, pe care le găsiți în pagina
noastră de Internet sau sunați la numerele de telefon de mai jos.

Telefon: +40 258 876 248 • Fax: +40 258 876 268
E-mail: info@leier.ro
www.leier.eu
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