
Automatizované Parkovací Systémy

KOMA Parking

www.komaparking.cz

PALLET

Poloautomatický systém nezávislého parkování, 
využívá zhodnocení prostoru pro parkování uložením 
automobilů na palety vedle sebe buď kolmo nebo 
rovnoběžně s komunikací. Může vhodně doplnit 
parkování na volné ploše a tím zvýšit kapacitu parko- 
vání na stejné ploše o 40 až 60%. Vhodné pouze 
pro zastřešené prostory.

Objekty mohou být v provedení nadzemním, podzem-
ním, nebo kombinovaném. Vhodné pro abonentní 
a také  hodinové parkování.

Cenově nejvýhodnější řešení parkování, zvýšení počtu 
parkovacích míst, tichý provoz, nenáročná údržba 
a obsluha. Systém může využít prostoru mezi sloupy, 
kde se nedá parkovat konvenčně, nebo v příjezdových 
řadách konvenčního parkování.



Vhodné příklady použití

Obytné a polyfunkční budovy, kancelářské objekty, hotely, rodinné domy, rekonstrukce 
a renovace - zvýšení kapacity parkovacích míst stávajících domů, zejména ve sklepních 
prostorech.

Palety lze přejíždět v jejich podélném směru, ne však ve směru příčném. Palety pojíždějí 
po nevyvýšených kolejích. 

Identifikace

KOMA PALLET X
   T = příčný posuv palet
   L = podélný posuv palet

Provedení

STANDARDNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 2 500 kg Šířka 2 200 mm

Délka 5 200 mm

VARIANTNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 3 000 kg Platí pro celý objekt

Délka 5 400 mm Platí pro celý objekt

Parkovací plocha

Zaparkovaný vůz Parkovací buňky

Poloautomatický, cenově nejvýhodnější systém nezá- 
vislého parkování. Parkované automobily jsou uloženy 
na palety vedle sebe buď kolmo nebo rovnoběžně 
s komunikací.
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Schéma APS KOMA PALLET



Automatizované Parkovací Systémy

KOMA ParkingLIFT

www.komaparking.cz

Poloautomatický systém parkování s uložením  
automobilů na palety nad sebou. Výhodné řešení  
při vjezdu z jedné nájezdové úrovně. Modulární systém 
s možností provedení úprav dle požadavku. Možné 
provedení jako závislé i nezávislé parkování. Vhodné 
pro abonentní a rezidentní parkování. Navýšení kapa-
city parkovacích míst 2x až 3x.

Nezávislé parkování
Každý automobil může být parkován nezávisle 
na ostatních. Možné kombinace: 2 nebo 3 automobily 
nad sebou a 1 nebo 2 automobily na paletě. 

 

Lze využít pro různé světlé výšky mezi paletami, zvolit 
šíři a délku palet. Požadavek: upravený základ a výška 
objektu vzhledem k výškovému přesunu palet. 

Závislé parkování bez spodní palety 
Vhodné pro dva automobily nad sebou, horní auto-
mobil je závislý a může být vyparkován pouze není-li 
spodní automobil zaparkován. Požadavek: upravená 
výška objektu dle výšky parkovaných automobilů.



Poloautomatický, cenově výhodný systém parkování 
s uložením automobilů na palety nad sebou. Ve variantě 
závislého i nezávislého parkování. Vhodný pro rezidentní 
parkování. Nenáročná údržba a obsluha.

Vhodné příklady použití

Rodinné domy,  obytné a polyfunkční budovy, kancelářské objekty, hotely, renovace 
a rekonstrukce objektů - navýšení parkovacích míst stávajících domů, zejména  
ve sklepech, dvorcích a zahradách.

Identifikace

KOMA LIFT Q A B
   Q = provedení
   A = počet pater
   B = počet automobilů na patře

PROVEDENÍ
   N —› nezávislé parkování
   G —› závislé parkování bez spodní palety

Provedení

STANDARDNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 2 500 kg Šířka palety 2 200 mm

Výška 1 700 mm Šířka 
dvoupalety 4 800 mm

Délka 5 200 mm

Šířka 2 200 mm

VARIANTNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 3 000 kg Šířka palety 2 500 mm / 2 700 mm

Výška 1 900 mm / 2 100 mm Šířka 
dvoupalety 5 000 mm / 5 200 mm

Délka 5 400 mm

Schéma APS KOMA LIFT,
v provedení nezávislého parkování

Horní parkovací buňka

Příjezdová komunikaceDolní parkovací buňka
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Automatizované Parkovací Systémy

KOMA Parking

www.komaparking.cz

Automatický systém nezávislého parkování s uložením 
automobilů na palety nad sebou a vedle sebe. Pokud 
parkujícímu automobilu brání jiný zaparkovaný auto-
mobil, je přesunut do jiné polohy ve stejné  řadě nebo 
do řady jiné. Proto musí být v systému vždy jedno místo 
volné. Pouze pro zastřešené prostory. Modulární systém 
s možností provedení úprav dle požadavku. Možné 
nadzemní, podzemní nebo kombinované provedení. 
Vhodné pro abonentní parkování.

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje umístit 
před parkující automobily bezpečnostní vrata. 

Objekt má více samostatných vjezdů. Řidič může 
přijet před kterýkoliv vjezd (paletu).  Pomocí karty 
se náležitá paleta k tomuto vjezdu přistaví, řidič 
na ni najede a opustí parkující prostor. 

Cenově výhodné řešení parkování s navýšením počtu 
parkujících automobilů 2x až 3x. Nenáročná údržba 
a obsluha. Použití prověřené hydrauliky. Výhodné 
řešení pro parkování automobilů při vjezdu z jedné 
roviny.

muLTI
LIFT



Parkovací buňky

Příjezdová komunikace

Vhodné příklady použití

Obytné a polyfunkční budovy, kancelářské objekty, hotely, rodinné domy, rekonstrukce 
a renovace - navýšení kapacity parkování stávajících domů, zejména  ve sklepech.

Možno kombinovat pro dvě nebo tři řady automobilů nad sebou a pro několik 
automobilů vedle sebe. Doporučujeme max. 10 automobilů vedle sebe. Lze zvolit 
šíři a délku palet.

Identifikace

KOMA MULTI LIFT A X Q
   A = počet řad
   X = počet pater
   Q = počet automobilů na patře

Provedení

STANDARDNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 2 500 kg Šířka 2 200 mm

Výška 1 700 mm Šířka palety 2 500 mm

Délka 5 200 mm

VARIANTNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 3 000 kg Platí pro celý objekt

Výška 1 900 mm / 2 100 mm Platí pro jednotlivá patra

Délka 5 400 mm Platí pro celý objekt

Šířka palety 2 600 mm / 2 700 mm

Automatický systém nezávislého parkování s uložením 
automobilů na palety nad sebou a vedle sebe. Objekt 
má více samostatných vjezdů. Cenově výhodné řešení.

Volné místo bez palety

KOMA-Ložiska s.r.o., Divize APS KOMA Parking, Ruská 41, 706 02 Ostrava-Vítkovice, Czech Republic
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Schéma APS KOMA MULTI LIFT
v kombinovaném provedení



Automatizované Parkovací Systémy

KOMA Parking
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DECKER

Automatický systém nezávislého parkování, využívající 
přesunu palet ve vodorovném (přesun všech palet 
společně) i svislém směru (zvedání palet na obou 
krajích pomocí zvedacích zařízení). Pro vjezd a odjezd 
je využíván jeden prostor, většinou průjezdný. Může 
být doplněn i točnou. Pouze pro zastřešené prostory.

Objekty mohou být v provedení nadzemním, podzem-
ním, nebo kombinovaném. Vhodné pro abonentní 
a také  hodinové parkování. Maximálně do počtu 
60ti automobilů.

Zhodnocení prostoru pro parkování. Vhodný pro úzké 
a delší pozemky s omezeným příjezdem k objektu.



Vhodné příklady použití

Hotely, kancelářské objekty, renovace a rekonstrukce objektů - navýšení parkovacích míst 
stávajících domů, zejména ve sklepech.

Parkovací objekt sestává ze 4-10 automobilů vedle sebe, 2-5 pater nad sebou, případně 
2-3 automobily za sebou.

Identifikace

KOMA DECKER A X Q
   A = počet řad
   X = počet pater
   Q = počet automobilů na patře

Provedení

STANDARDNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 2 500 kg Šířka 2 200 mm

Výška 1 700 mm

Délka 5 200 mm

VARIANTNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 3 000 kg Platí pro celý objekt

Výška 1 900 mm / 2 100 mm Platí pro jednotlivá patra

Délka 5 400 mm Platí pro celý objekt

Příjezdová komunikace

Parkovací plošina

Parkovací buňky

Automatický systém nezávislého parkování, vhodný 
pro úzké a delší pozemky s omezeným příjezdem 
k objektu.
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Schéma APS KOMA DECKER
v podzemním provedení



Automatizované Parkovací Systémy

KOMA ParkingTOWER

www.komaparking.cz

Automatický systém nezávislého parkování, využívající 
skladování automobilů nad sebou a přesouváním 
palet na jednu či druhou stranu od zvedacího zařízení. 
Dle potřeby může být sestaveno několik provedení 
vedle sebe, nebo za sebou. Systém je vhodný maxi-
málně pro 100 automobilů.

Pouze pro zastřešené prostory. Možnost nadzemního, 
podzemního i kombinovaného provedení. Vhodné 
pro abonentní i hodinové parkování.

Zhodnocení prostoru pro parkování. Vhodný typ pro 
malé prostory obdélníkového typu. Objekty mohou 
být umístěny na bocích obytných budov, nebo stát 
samostatně.



Vhodné příklady použití

Sídliště, nová zástavba, renovace dvorů.

Počet automobilů vedle sebe může být 1-3 na obou stranách od zvedacího zařízení. 
Počet pater může být až 20. Vjezdový prostor pro 3 automobily vedle sebe může být 
vybaven točnou, a to na obou stranách od zvedacího zařízení. Pro dva automobily 
vedle sebe je v případě použití točny nutné rozšířit odbavovací prostor. 

Identifikace

KOMA TOWER A x X x Q
   A = počet odbavovacích prostorů
   X = počet pater
   Q = počet parkovacích automobilů

Provedení

STANDARDNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 2 500 kg Šířka 2 200 mm

Výška 1 700 mm

Délka 5 200 mm

VARIANTNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 3 000 kg Platí pro celý objekt

Výška 1 900 mm / 2 100 mm Platí pro jednotlivá patra

Délka 5 400 mm Platí pro celý objekt

Parkovací buňky

Parkovaný automobil

Příjezdová komunikace

Automatický systém nezávislého parkování. Podle 
potřeby může být sestaveno několik provedení vedle 
sebe nebo také za sebou. Vhodný pro malé prostory 
obdélníkového typu (sídliště).

KOMA-Ložiska s.r.o., Divize APS KOMA Parking, Ruská 41, 706 02 Ostrava-Vítkovice, Czech Republic
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Schéma APS KOMA TOWER
v nadzemním provedení



Automatizované Parkovací Systémy

KOMA ParkingmuLTI
TOWER

www.komaparking.cz

Automatický systém nezávislého parkování, využívající 
skladování automobilů nad sebou a přesouvání palet 
na jednu či druhou stranu od zvedacího zařízení 
pomocí přesuvných vozíků (skipů). Jedná se o par-
kovací objekt s velkou kapacitou a využitím většího 
počtu zvedacích zařízení, odbavovacích prostorů 
a přesuvných skipů.

Objekty mohou být v provedení nadzemním, podzem- 
ním, nebo kombinovaném. Vhodné pro abonentní 
a také hodinové parkování.

Zhodnocení prostoru pro parkování. Parkovací objekt 
využívá souběhu činností a tím dosahuje minimali-
zace technologických odbavovacích časů.



Vhodné příklady použití

Velkokapacitní parkoviště.

Celkové uspořádání a skladba je závislá na možnostech pozemku, počtu parkovaných 
automobilů za hodinu a dopravní obslužnosti. 

Identifikace

KOMA MULTI TOWER A X Q
   A = počet odbavovacích prostorů
   X = počet pater
   Q = počet automobilů na patře

Provedení

STANDARDNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 2 500 kg Šířka 2 200 mm

Výška 1 700 mm

Délka 5 200 mm

VARIANTNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 3 000 kg Platí pro celý objekt

Výška 1 900 mm / 2 100 mm Platí pro jednotlivá patra

Délka 5 400 mm Platí pro celý objekt

Schéma APS KOMA MULTI TOWER
v nadzemním provedení

Automatický systém nezávislého parkování, skladující 
automobily nad sebou s přesouváním palet na jednu 
či druhou stranu od zvedacího zařízení. Vhodný pro 
velkokapacitní parkování.

Parkovaný automobil

Parkovací buňky

Příjezdová komunikace
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Automatizované Parkovací Systémy

KOMA ParkingRING
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Automatický systém nezávislého parkování, využívající 
zhodnocení prostoru pro parkování uložením auto-
mobilů na palety do kruhu na jednotlivých mezikružích 
a nad sebou. Pouze pro zastřešené prostory.

Možnost nadzemního, podzemního i kombinovaného 
provedení. Vhodné pro abonentní i hodinové parko-
vání.

Na malém prostoru lze uskladnit velké množství 
automobilů. Řešení vhodné pro místa s velkou kon-
centrací parkujících automobilů. Nekonvenční tvar 
a atraktivní design. Možnost komerčního využití 
přízemních prostor.



Vhodné příklady použití

Záchytná parkoviště pro místa s hustou dopravou. 

Jedná se o soustavu mezikruží a zvedacích zařízení. Počet vjezdů je dán počtem 
mezikruží. V kombinovaném provedení (nad i pod zemí) může být počet vězdů zdvoj-
násoben jejich umístěním i na protilehlých stranách.

Identifikace

KOMA RING A x X
   A = počet mezikruží
   X = počet pater

Provedení

STANDARDNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 2 500 kg Šířka 2 200 mm

Výška 1 900 mm

Délka 5 400 mm

VARIANTNÍ PARAMETRY AUTOMOBILU

Hmotnost 3 000 kg Platí pro celý objekt

Výška 1 900 mm / 2 100 mm Platí pro celý objekt

Vnější mezikruží

Vnitřní mezikruží

Připravená parkovací plošina

Příjezdová komunikace

Automatický systém nezávislého parkování s uložením 
automobilů na palety na jednotlivých mezikružích nad 
sebou. Atraktivní design. Možnost komerčního využití 
přízemních prostor budovy.
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Schéma APS KOMA RING
v nadzemním provedení


