


PROBLÉM.
Áut pribúda, 
parkovacie miesta však nie. // ŽIADNY PROBLÉM SA NEVYRIEŠI TÝM, 

ŽE HO POŠLEME K VODE // 
WINSTON CHURCHILL



Nelogické, ale faktom je: Napriek vždy väčšej 
mase áut, zostali parkovacie miesta v poslednom 
desaťročí dimenzionálne stále malé.  Týmto je 
to pre vodičov vozidiel vždy ťažšie, nájsť vhodné 
parkovacie miesto. To platí pre všetky vozidlá 
strednej kategórie a vôbec pre SUV, vans a 
mikrobusy, ktoré sa v poslednom čase priam 
prudko ,,rozmnožili,,. Faktom je tiež, že mnohé 
garáže už nezodpovedajú dnešným štandardom. 

Vyvodené rezultáty sú:

 Škody vzniknuté pri parkovaní
 
 Spory s poisťovňami 

 Nahnevaní zákazníci 

 Znečistené oblečenie

 Stres

ŽIADNE 
MIESTO NA 
VYSTÚPENIE
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CENTIMETER 
ZA 
CENTIMETROM.

Keď sme už konečne našli vhodné parkovacie 
miesto, nasleduje náročné vystupovanie a 
vykladanie, sprevádzané taktiež s namáhavým 
nastupovaním a nakladaním. Poškodeniam laku 
sa dá len ťažko predísť. Nakladenie sa stane 
istou výzvou. 
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Predovšetkým pre starších, vysokých a 
korpulentných ľudí je to istá prekážka. To 
platí i pre mamičky s malými deťmi, pre
tehotné a pre ľudí s telesným postihnutím. 
Oni všetci trpia kvôli úzkym parkovacím 
miestam, ktoré im nedávajú slobodu pohybu. 

STRES PRI 
PARKOVANÍ.

Poškodeniam laku 
sa dá len ťažko predísť

Nakladenie sa 
stane istou výzvou.
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Vyžaduje si to opatrnosť:  na 
oboch stranách čaká ten 
istý problém. 
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RIEŠENIE.
Jednoduchý parkovací systém –
maximálny účinok.

// NIE JE NIČ SILNEJŠIE AKO MYŠLIENKA,
KTOREJ ČAS NADIŠIEL // 

VICTOR HUGO



 Koncepcia
 Parkovacie boxy sú na jednej strane ohraničené širokou 

komfortnou zónou, na strane druhej líniou alebo rozdeľovacím 
zariadením. Šípky označujúce smer na zemi ukazujú striedavo 
dopredu alebo dozadu. Vodič sa riadi jednoducho šípkami a 
zaparkuje buď dopredu alebo dozadu. To je všetko.

 Výhoda/Pozitívum 
 Cieľom je, aby sa všetky dvere na strane spolujazdca 
 nachádzali vedľa úzkeho ohraničenia a všetky dvere na 
 strane vodiča zase vedľa komfortnej zóny. Takto budú stáť 
 dvere na strane spolujazdcov bližšie k sebe, a medzi dverami 

vodiča zostane viac miesta.  

 Výnimočnosť
 Výnimočnosť tohto systému spočíva v tom, že môžu byť nasadené 

pri úzkych parkovacích miestach so šírkou 2,30m a štandardných 
parkovacích miestach so šírkou 2,50m, bez toho, aby sa zmenila 
šírka parkovacieho miesta. 

COMFORT
PARKING.

POTOM

PREDTÝM
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Konečne dostatok 
miesta na vystúpenie! 

16 17



VITAJTE V
KOMFORTNEJ 
ZÓNE 
My vytvoríme 
priestor 
pre ľudí 
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S NAMI 
TERAZ 
LEPŠIE 
VYSTÚPITE

Aj zadné dvere auta môžete 
prostredníctvom komfortného 
parkovania bezproblémovo otvoriť.
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V TROCH 
KROKOCH 
LEPŠIE VYSTÚPIŤ 

KROK 1
Ak je vedľajšie parkovacie 
miesto obsadené, 
vystúpi spolujazdec 
pred zaparkovaním.
     

V TROCH 
KROKOCH 
LEPŠIE VYSTÚPIŤ 
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KROK 2
Jednoducho sledovať 
smerové šípky a 
zaparkovať buď dopredu 
alebo dozadu.

V TROCH 
KROKOCH 
LEPŠIE VYSTÚPIŤ 

V TROCH 
KROKOCH 
LEPŠIE VYSTÚPIŤ 
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KROK 3
Na strane vodičovej je teraz 
dostatočne veľa miesta k 
pohodlnému vystúpeniu. 
Dvere na aute môžeme 
bezproblémovo otvoriť. 

V TROCH 
KROKOCH 
LEPŠIE VYSTÚPIŤ 

V TROCH 
KROKOCH 
LEPŠIE VYSTÚPIŤ 
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ŠIROKO - ĎALEKO. 
Predovšetkým deti sa cítia pri komfortnom 
parkovaní dobre. Rovnako ako vodiči môžete 
i vy otvoriť dvere dokorán a máte tú možnosť, 
že sa dostanete zo zadného sedadla pohodlne 
do komfortnej zóny, bez toho, aby ste spôsobili 
poškodenie laku na vlastnom alebo
susedovom aute. 
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ŽIADNE 
SCHOVÁVAČKY 
 
Samotné stĺpy sa nepotrebujú pred 
novým parkovacím systémom skrývať.
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NOVÉ 
PARKO-
VANIE.

  

Prostredníctvom komfortnej zóny sa zväčšuje 
šírka vjazdu, i keď šírky parkovacích miest 
ostávajú nezmenené. Vďaka tomu sa stáva 
zaparkovanie a vyparkovanie jednoduchším. 

  

Sledovanie šípky je garanciou pre viac voľného 
miesta. Pri 2,50m širokej parkovacej plochy 
zostáva teraz, podľa šírky vozidla, ešte predtým 
neexistujúcich 70-90 cm voľnosti a to  pešia alebo 
pohyblivá voľnosť!

Zákazníci budú milovať 
ich garáž s komfortným parkovacím systémom!

70 – 90 cm pešej zóny
pri 2,50 m širokej parkovacej plochy.  

Široký vjazd
vďaka širokej komfortnej zóne.

Šípky udávajúce smer.
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Väčšina dnešných garážových miest má šírku 
menej ako 2,50m a preto nezodpovedajú dnešným 
predpisom a normám. 
 
Comfort Parking/Komfortné parkovanie bolo 
vytvorené pre špeciálne komfortné parkovanie 
a môže byť bezproblémovo využité aj pri úzkych 
parkovacích miestach. Týmto garantovane naberie 
hospodársky úspešná prevádzka Vašej garáži na 
rýchlosti. 

ZO 
STARÉHO 
VYTVOR 
NOVÉ.
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TAK JEDNODUCHO.
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MY SME 
OBDRŽALI 
PATENTY/
LICENCIU V
TUZEMSKU A 
V ZAHRANIČÍ
NA TENTO 
JEDNODUCHÝ 
A EFEKTÍVNY 
SYSTÉM.
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SYSTÉM.
Lepšie vystúpiť.

// VECI MUSÍME VIDIEŤ TAK HLBOKO,
 ABY SA STALI JEDNODUCHÝMI  // 

KONRAD ADENAUER
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SPOKOJNÍ 
ZÁKAZNÍCI.
 Viac miesta pre zaparkovanie a vyparkovanie 

 vďaka väčšej šírky vjazdu. 

 Bezpečné parkovanie a zaparkovanie 
 prostredníctvom vodorovného dopravného 

značenia.

 Pohodlné vstupovanie a vystupovanie z auta 
 vďaka väčšiemu priestoru v komfortnej zóne. 

 Ľahká prístupnosť do batožinového priestoru 
auta vďaka komfortnej zóne, a to aj pri 

 spätnom parkovaní.  

 Žiadne prekvapenie v tom, že dvere zo strany 
vodičov sú parkovaním zablokované. 

 Žiadne vydutie alebo poškodenia laku
  na vlastnom alebo susedovom aute.
 
 Žiadny stres s poisťovňami a spoluúčasťou 

 na poistnej udalosti.

 Žiadne znečistené oblečenie.

 Žiadne náklady v rámci stavebných úprav 
 v garážach, zmení sa iba koncepcia vodorovné
 ho dopravného značenia.

 Nízke prevádzkové náklady a náklady na údržbu. 
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Vyhotovíme Vám veľmi radi individuálnu, Vašim potrebám 
prispôsobenú, zákaznícku ponuku. Dôverujte na náš Know-how:

VAŠE 
KOMPLETNÉ 
RIEŠENIE.

 Prvé poradenstvo 

 Plánovanie

 Realizácia

 Značenie a úprava 

 Vašej garáže  

 Sprevádzanie alebo dodatočná starostlivosť 

 jednoducho iba pri prenechaní 
 Comfort Parking-technológie  

KONTAKT

Karisch Comfort Parking GmbH & Co. KG
Hietzinger Hauptstraße 113
1130 Wien (Viedeň)
Austria (Rakúsko)

M: offi ce@k-comfortparking.com
W: www.k-comfortparking.com

Dipl.-Ing. Franz Karisch
Konateľ spoločnosti

M: f.karisch@k-comfortparking.com
T:  +43 676 / 366 00 00

Dipl.-Ing. Michael Ramprecht
Konateľ spoločnosti

M: m.ramprecht@k-comfortparking.com
T:  +43 664 / 96 90 881
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