
Parkovací domy nové generace 
Řešení šité na míru zákazníka
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[1] Prosvětlené, moderní 
parkoviště s maximální 
kapacitou parkovacích míst. 
[2] Individuální řešení 
perfektně integrované do 
okolního urbanistického 
prostředí.
(Datum výstavby: 1994, 
fotografie z roku:  2014)

Vícepodlažní parkoviště Astron je funkční 
a nízkonákladové řešení. Parkovací domy 

vyrábíme na míru zákazníka v souladu s 
konceptem trvalé udržitelnosti. 
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Navrženo lidmi, 
vyrobeno pro automobily

Potřebujete dostatek parkovacích míst pro své 
zákazníky, návštěvy či zaměstnance? Obraťte se na 
Astron! Postavíme vám parkovací dům dle vašich 
představ a požadavků. 

Nadzemní parkoviště Astron představují řešení 
optimalizované na míru zákazníka. Koncept 
parkovacích domů byl vyvinut s ohledem na 
funkčnost, nízké náklady a moderní design.

Stavební pozemky jsou často velmi malé, nebo 
tvoří pouze mezeru mezi budovami. Vyvinuli jsme 
jedinečný stavební systém, kdy dokážeme na 
minimální ploše postavit konstrukci s maximálním 
počtem parkovacích míst.

Nahrazujeme rampy autovýtahem, vyžadují-li to 
okolnosti. Navrhujeme rovněž řešení, kdy přízemní 
prostory poskytují dostatek místa pro parkování 
dodávek a nákladních vozidel a parkovací místa 
určená pro osobní automobily se nachází v horních 
podlažích. Čím více jsou vaše požadavky specifické, 
tím inovativnější řešení vám nabídneme.  

Naši inženýři navrhnou optimální řešení pro vaše 
automobily.  
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Již 50 let Astron nabízí zákazníkům v Evropě nejlepší řešení 
ocelových budov. 

Pevnost a dlouhá životnost ocelových konstrukcí zaruču-
je jejich ekonomickou návratnost a šetrnost k životnímu 
prostředí. Náš stavební systém jsme vyvinuli tak, aby jeho 
prvky do sebe dokonale zapadaly a aby byly uspokojeny 
individuální požadavky zákazníka.

Astron nabízí zákazníkům inovativní řešení. Systémové 
budovy Astron šetří náklady a vynikají vysokou kvalitou.  

Po společné konzultaci Vám připravíme kompletní cenovou 
kalkulaci a rovněž harmonogram realizace.

Dle stanoveného harmonogramu jsme zrealizovali již 
50,000 ocelových budov. Každá je jiná, ale jedno mají spo-
lečné: vysokou úroveň kvality a spokojené zákazníky.

Inovativní vícepodlažní 
parkovací domy

[1] Bezbariérové parkoviště 
pro pohodlné parkování s 
dostatkem prostoru pro 
nastupování a vystupování 
do vozidla.
[2] Zábradlí lze přimontovat 
velmi jednoduše; je pevné a 
účelné. 

Kvalita 
	Budovy Astron jsou v 
 souladu se standardy 
 QMS-Standards ISO 9001
  

	Výroba v Lucembursku, 
 České republice a Rusku 
 dle normy EN1090-2

	Označení CE u všech 
 produktů



“Tým Astronu 
jednoduše 

ztrojnásobil 
plochu pozemku 
mezi budovami. 

Skvělý koncept!“

Marcel Feller, 
plánovač parkovacích míst 
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	Kompletní servis a podpora ve všech fázích projektu
	Individuální návrh s rozmanitým příslušenstvím
	Optimalizovaná budova dle vašeho zadání 

Funkčnost a nízké náklady jsou hlavními prioritami 
při výstavbě komerčních budov. Astron nabízí rovněž 
moderní architekturu a design.

Parkovací domy Astron jsou navrženy bez rušivých 
vnitřních sloupů. Široký volný rozpon umožňuje optimální 
využití prostoru. Řidiči mají dostatečný prostor k 
manévrování s vozidlem a nedochází tak k drobnějším 
kolizím a poškození automobilů.  

Otevřený prostor parkovací plochy se jeví opticky větší 
a světlejší. Dostatečné osvětlení přirozeným světlem 
zvyšuje bezpečnost nejen pro osoby, ale i pro Vaše 
vozidla. 

Astron Vám navrhne Váš parkovací dům individuálně. 
Pečlivě nasloucháme Vašim potřebám a projekt 
plánujeme s ohledem na Vaše specifická přání. Na 
požádání Vám zhotovíme detailní plán nadzemního 
parkoviště, který vzniká s ohledem na dopravní situaci v 
dané lokalitě a dle předpokládaného chování řidičů při 
vjezdu a parkování.

V přípravné fázi projektu Vám vytvoříme působivou 
animaci s vizualizací Vaší budovy. (viz. obr. 2).

Technologie od odborní-
ků v oboru 
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Nosnou konstrukci tvoří sloupy a průvlaky 
vyrobené z válcovaných ocelových prvků, 
připravených v naší výrobní hale. Předvrtané 
otvory a šroubové spoje zaručují rychlou montáž 
na staveništi.

Na stropy používáme trapézové ocelové profily, 
které lze rychle smontovat a vyztužit betonem. 
Tento způsob složení konstrukce spojuje výhody 
tradiční ocelové konstrukce a železobetonové 
konstrukce: krátká doba montáže a nízká 
hmotnost. 

Barevné rozlišení jednotlivých podlaží usnadňuje 
orientaci v budově (viz. obr.1) - perfektní spojení 
designu, funkčnosti a nízkých nákladů

Pro Vaši bezpečnost dodáváme zábradlí v 
robustním provedení. Fasádu přizpůsobíme 
Vašim představám, ať už zvolíte fasádu s 
elegantními designovými prvky, zelenou fasádu z 
popínavých rostlin, dřevo, kámen či jiný materiál, 
který dodá  budově architektonický nádech. 

Sloupy, stropy, fasáda – 
každý prvek má své místo

[1] Barevné rozlišení 
jako naváděcí systém: 
jednoduše, variabilně a s 
nízkými náklady
[2] Realistický návrh Vaší 
budovy
[3] Utěsněné trapézové 
plechy stropů a střechy 
jsou montovány společně s 
nosnou konstrukcí. Později 
jsou zality betonem.
[4] Rychlá a jednoduchá 
montáž předpřipravených 
prvků
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“Navzdory velikosti a 
komplexnosti našeho 

vícepodlažního nadzemního 
parkoviště byly dodrženy 

termíny a rozpočet na 100%!”

Luc Scholtes, 
ředitel stavební 
firmy Scholtes & Brauch S.A.
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Vícepodlažní parkovací domy Astron díky své otevřené 
konstrukci splňují všechny požadavky na požární ochranu. 
Každé podlaží má dostatek stěnových otvorů pro zajištění 
permanentní cirkulace vzduchu v budově. 

Přirozená cirkulace vzduchu spolu s dostatečným 
prosvětlením denním světlem snižuje potřebu umělého 
osvětlení a zapojení elektrického ventilačního systému – 
což šetří energii i náklady. 

Surovina, kterou používáme - ocel – je jedním z mála 
materiálů, který lze téměř stoprocentně recyklovat. To má 
za následek sníženou spotřebu surovin a snížení produkce 
emisí CO2.  

Všechny informace týkající se dopadu stavebních materiálů 
na životní prostředí shrnuje EDP - Environmentální 
deklarace produktu. Více informací lze čerpat na webové 
stránce www.construction-environment.com.

Zodpovědné nakládání s 
omezenými přírodními zdroji

Údržba
Použitím kvalitních materiálů, 
sofistikovaných technologií a 
výrobních postupů, je dopad 
klimatických  vlivů na budovu 
minimální. Životnost vašeho 
parkovacího domu navíc zvýší i 
systematický plán údržby. Rádi Vám 
poskytneme koncept údržby budovy, 
který šetří nejen Váš čas, ale i náklady. 

[1] Zastřešení nejvyššího 
podlaží (viz.obr.) či nájez-
dových ramp poskytuje 
návštěvníkům komfort.
[2] Funkční schodiště 
zajišťuje dobrou a rychlou 
dostupnost.
[3] Moderní architektura 
parkovacích domů budovu 
perfektně začlení do okolí.

Umístěním solárních panelů na 
střechu či fasádu může Vaše 
nadzemní parkoviště vyrábět 
elektrickou energii.
Takto vyrobená elektřina může být 
využita na nabíjení elektromobilů 
v dobíjecích stanicích.  

Zelené parkoviště
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Parkovací domy Astron nabízí řešení pro jakékoliv 
využití; řešení, které je nízkonákladové, trvale udržitelné a 
bezpečné.  

Díky téměř neomezeným možnostem architektonického 
provedení a široké škále materiálu můžeme navrhovat 
parkovací domy dle Vašich představ a přizpůsobit je 
rovněž Vašemu stavebnímu pozemku. 

Autovýtah je způsob, jak zvětšit plochu pro parkování 
vozidel; čerpací stanice umožňuje pohodlné doplnění 
paliva; myčka aut doplňuje škálu služeb pro zákazníky.  

Plynulý provoz v parkovacím domě plánujeme důsledně. 
Vždy se zohledňuje dobrý přístup do vjezdu, dostatečný 
prostor k průjezdu rampami, velikost parkovacích míst a 
způsob, jak návštěvníci vjíždí do parkovacího domu a jak 
jej opouští.

Dokážete si představit, jak by měl vypadat váš parkovací 
dům? Co od budovy očekáváte? Jaké máte technické 
požadavky? 
Jaké služby byste chtěli zákazníkům nabízet? Pojďme 
společně nalézt to pravé řešení pro Vás! 

Jak by mělo vypadat vaše 
nové nadzemní parkoviště?

[1] Autovýtah výrazně ušetří 
využitelnou plochu. Autosalon 
Audi / VW.
[2] Půjčovna automobilů 
Europcar nabízí zákazníkům 
nejen parkoviště, ale i 
doplňkové služby, jako je 
myčka a čerpací stanice. 
Vícepodlažní parkovací dům 
půjčovny se nachází v hustě 
zastavěné oblasti u letiště.

Postup 
	Poradenství, koncepční návrh & plánování

	Koordinace & provedení
  

	Stavební povolení & dodávka na klíč

	Služby & údržba



“Spolupráce s Astronem nám 
umožnila perfektně splnit 
všechna technologicky náročná 
přání zákazníka a vystavět 
tento vícepodlažní parkovací 
dům na letišti ve Frankfurtu.”

Alexander Horn, 
Bau-Ingenieur,
LIG Bau GmbH



www.astron.b iz

Astron Buildings  info@astron.biz

Luxembourg:
(Headquarters)
Route d’Ettelbruck, 34
9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-0

France:
Parc d’Activité
218, avenue des Pré Seigneurs
01120 Montluel
Tel.: +33 (0)6 76 89 18 63

Poland:
Żeromskiego 77
01-882 Warszawa
Tel.: +48 22 4898891

Russia:
Pozharskogo str., 73
150066 Yaroslavl
Tel.: +7 4852 581 600

Italy:
Via S. Antonino, n. 110
26010 Vaiano Cremasco (CR)
Tel.: +39 342 8951439

Hungary:
Derkovits u. 119.
4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Russia:
prospekt Andropova 18
bld.6 office 6-09
115432 Moscow
Tel.: +7 495 981 3960

Belarus:
prospekt Gazety Pravda 11G
office No. 3
220116 Minsk
Tel.: +375 29 676 70 76

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4112

Kazakhstan:
Zh. Tashenov str. 27, office 305
010000 Astana
Tel.: +7 701 745 0830

Czech Republic:
Kojetínská 3228
75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222
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