
УСТРОЙСТВО ЗА ВЕРТИКАЛНО
ПАРКИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ
За ефективно спестяване на място в

големи и малки помещения



Благодарение на иновативния 

механизъм, PARKIS автоматично 

повдига велосипеда до вертикално 

положение.

Това позволява на всички – от 

тийнейджъри до възрастни хора – без 

усилие, да пестят място при паркиране 

на велосипеда си.

Подемникът PARKIS е подходящ 

както за големи, така и за малки 

помещения. Tова е ефективният 

начин за организиране на множество 

велосипеди в хотели, офиси, молове, 

летища, подземни или обикновени 

паркинги. 

Освен това, PARKIS е напълно 

механично устройство, което не 

се нуждае от външен източник на 

захранване.

Е СПЕСТЯВАЩ МЯСТО ПОДЕМНИК ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО
ПАРКИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ.



СТОЙКА ЗА ПОВДИГАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ БЕЗ УСИЛИЕ
ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ



СТОЙКА ЗА ПОВДИГАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ БЕЗ УСИЛИЕ

ТЯСНО МЯСТО В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА



ПАРКИРАНЕТО НА ВЕЛОСИПЕД С 
PARKIS ОТНЕМА САМО 3 СЕКУНДИ



СПЕСТЯВА МЯСТО



МОДЕЛИ

БАЗОВ
Емблематичният жълт 
цвят прави този модел 

най-разпознаваемата и 
предпочитана версия на PARKIS. 

Изработен е от анодизиран 
алуминий, боядисана и 
поцинкована стомана.

ЕКСКЛУЗИВЕН
Превъзходната версия на PARKIS 

с изключителен огледален 
блясък. Тя съчетава отлична 
издръжливост с елегантност. 

Изработен е от анодизиран 
алуминий и неръждаема 

стомана.

MTB
Широки или тесни гуми – няма
значение. Универсална версия

на PARKIS, отговаряща на
всички ваши нужди.

Изработена е от анодизиран
алуминий, поцинкована,

боядисана стомана.

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
По-добрата версия на PARKIS. 

Неговата издръжливост 
отговаря на нивото на 

съвършенство. Изработен е 
от анодизиран алуминий и 

неръждаема стомана.



ОПОРА ЗА ЗАДНОТО КОЛЕЛО
Аксесоарът за опора на задното 
колело се препоръчва за инсталиране 
на PARKIS в транспортни средства 
или на отстояние от
стена.

РАЗШИРЕНИЕ НА ЪГЪЛА
Комплектът за разширяване 
на ъгъла е предназначен за 
монтиране на PARKIS под ъгъл 
от 45 градуса към стената. Той 
позволява удобно паркиране 
на велосипеди в различни 
ситуации.

АКСЕСОАРИ
Съществува разнообразие от полезни аксесоари, които ще задоволят специфичните ви нужди:



АКСЕСОАРИ
Съществува разнообразие от полезни аксесоари, които ще задоволят специфичните ви нужди:

УДЪЛЖИТЕЛ ЗА МОНТАЖ
Този изключително универсален 
удължител е проектиран за 
монтиране на PARKIS в режим на 
пестене на място. Също така е от 
полза, когато PARKIS трябва да се 
монтира на разстояние от стената. 
Този аксесоар отдалечава PARKIS от 
13 см до 20 см от повърхността на 
стената.

ЗАКЛЮЧВАЩИ СКОБИ
Заключващи скоби – аксесоар 
за инсталиране на PARKIS на 
обществени места. Позволява 
заключване на велосипеда. 
Предпазва PARKIS от 
непреднамерено повреждане. 
Изработени от неръждаема 
стомана.



ПАРАМЕТРИ НА ВЕЛОСИПЕДА

Това вертикално устройство за 
велосипеди може да се използва 
с най-разпространените модели 
велосипеди.

Прилагат се само тези критерии:

• ширина на гумата макс. - 61 mm (2,4”)

• обща височина на джантата + гумата  
 макс. 77 мм (3,0”)

• диаметър на колелото 61 cm (24”) или  
 повече

• краищата на калниците трябва да са  
 малко  над оста на колелото

• препоръчително тегло на предната ос  
 до 15 kg (33 lb)



РАЗМЕРИ
ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ



ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
PARKIS повдига велосипеда 
ви без никакви физически 

усилия.

БЪРЗ МОНТАЖ
Много е лесно да 

инсталирате PARKIS 
навсякъде.

СПЕСТЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО
В сравнение с традиционните хоризонтални 

паркинги за велосипеди, PARKIS спестява 
минимум 40% от заеманата площ.

БЕЗ ПОДДРЪЖКА
PARKIS не изисква вашето 
внимание. Той е готов за 
употреба по всяко време.

НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
PARKIS е екологично, изцяло механично 

оборудване, което не се нуждае от 
електричество.

УНИКАЛЕН ДИЗАЙН
PARKIS е не само удобен и 

лесен, но и изглежда стилно.

гр. София, ул. „Кукуш“ №1, тел.: 02/821 14 25, 821 14 45

info@intesa.bg, www.intesa.bg @intesabulgaria


