
Wielopoziomowe parkingi 
samochodowe nowej generacji
Indywidualne i ekonomiczne rozwiązania



[1]
[1] Przestronny i nowoczesny 
parking ze zmaksymalizowaną 
liczbą miejsc parkingowych.
[2] Indywidualne rozwiązanie 
dobrze komponuje się
z otoczeniem.

(Rok budowy 1994, 
zdjęcie z 2014r.)

Wielopoziomowy parking musi być nie tylko 
funkcjonalnym i ekonomicznym rozwiązaniem, 

ale także indywidualnym i trwałym.



[2]

Opracowany przez ludzi, 
wykonany dla samocho-
dów

Czy potrzebujesz miejsc parkingowych dla swoich
klientów, gości lub pracowników?
Możemy zbudować wielopoziomowy parking, który 
spełni wszystkie Twoje wymagania! 

Wielopoziomowe parkingi Astron to optymalne, 
indywidualne, funkcjonalne oraz oszczędne 
rozwiązania.

Dość często parking samochodowy musi powstać 
na małej działce lub niewielkiej powierzchni między 
budynkami.  System Astron umożliwia pomieszczenie 
maksymalnej liczby miejsc parkingowych na 
minimalnej powierzchni bazowej.

W niektórych przypadkach możemy zastąpić 
rampy, windami samochodowymi lub przygotować 
miejsca dla ciężarówek na parterze, a na wyższych 
poziomach dla samochodów osobowych. 
Im bardziej skomplikowane wymagania klienta, 
tym bardziej innowacyjne rozwiązania Astron. 
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Przez ostatnie 50 lat, w Astronie nieustannie pracujemy 
nad znalezieniem najlepszych rozwiązań dla naszych 
europejskich klientów. 

Stal jest solidnym, mocnym i trwałym materiałem. 
Co więcej, jest ekonomiczna i przyjazna dla środowiska.

Opracowaliśmy systemowe produkty ze stali, które 
pasują do siebie idealnie, ale mogą być łączone
w różnorodnych kombinacjach.

Przy wykorzystaniu zalet konstrukcji systemowych
i zachowaniu wysokiej jakości produktu, oferujemy
indywidualne podejście do każdego projektu 
i najwyższy poziom obsługi w celu osiągnięcia
zakładanego przez klienta rezultatu.

W tym wszystkim jesteśmy uczciwi: po intensywnej
fazie doradczej, przygotowujemy Państwu pełną ofertę
cenową i zestaw rysunków, których będziemy się trzymać. 

Do tej pory, w taki sposób powstało 50.000 budynków.

Innowacyjne parkingi 
wielopoziomowe

[1] Dużo miejsca do 
parkowania oraz 
swobodnego wsiadania
i wysiadania z pojazdu.
[2] Solidne balustrady 
ochronne można łatwo 
zintegrować z konstrukcją.

Jakość 
	Produkowane 
 w Luksemburgu, Czechach 
 i Rosji  zgodnie z systemem 
 zarządzania jakością 
 ISO 9001   

	Wykonane zgodnie 
 z normą EN1090-2 

	Oznakowanie CE 
 dla wszystkich produktów



Zespół Astron 
potrafi zwiększyć 

powierzchnię 
użytkową, dzięki 

wielopoziomowym 
parkingom. 

Rewelacyjna 
koncepcja!

Mark Feller, 
parking space planner
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	Profesjonalna obsługa na wszystkich etapach projektu 
	Indywidualna koncepcja dopasowana  
 do wymagań klienta 
	Zoptymalizowane rozwiązania zgodne 
 z ustalonymi kryteriami

Funkcjonalność i oszczędność są priorytetami dla 
budynków użytkowych. My naszym klientom dodatkowo 
oferujemy atrakcyjny i indywidualny projekt 
architektoniczny.

System Astron pozwala na zastosowanie minimalnej 
liczby słupów pośrednich. Duże rozpiętości umożliwiają 
optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz większy 
komfort dla kierowców.  

Parking wydaje się optycznie większy, jaśniejszy
i otwarty. To wszystko pozwala na lepszą widoczność, 
tym samym jest bezpieczniejsze dla ludzi i pojazdów.

Astron przygotowuje projekt wielopoziomowego 
parkingu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.
Na podstawie natężenia ruchu w danym budynku 
oraz przepisów ruchu drogowego panującego 
w danej lokalizacji, powstaje szczegółowy plan 
strefy parkowania.  
Na wstępnym etapie procesu planowania przedstawiamy 
klientowi wizualizację obiektu  (patrz zdjęcie nr 2).

Wsparcie techniczne 
ze strony eksperta

Optymalne rozwiązania 
dopasowane do 
indywidualnych wymagań 
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5 m 5 m6 m

Konstrukcja nośna składa się ze słupów 
i dźwigarów z profili gorącowalcowanych. 
Wszystkie elementy są produkowane pod kątem 
konkretnego zamówienia w naszej fabryce. 
Zarówno wykonane fabrycznie otwory dla śrub, 
jak i połączenia na wkręty, umożliwiają szybki 
i dokładny montaż na placu budowy.

Stropy wykonane są z użyciem prefabrykowanych 
blach trapezowych, które umożliwiają szybki
montaż i wykonanie płyty żelbetowej. 
Takie rozwiązanie łączy w sobie zalety tradycyjnej 
konstrukcji stalowej i żelbetowej: krótki czas 
montażu i niski ciężar własny.
Zastosowanie różnych kolorów powłok na 
suficie na każdym poziomie, ułatwia orientację 
w budynku (patrz zdjęcie nr 1). Doskonała 
symbioza dizajnu, funkcjonalności i ekonomiki.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 
parkingu, montujemy solidne bariery ochronne. 
Ponadto projekt elewacji może być,
w zależności od życzeń klienta: z eleganckimi 
elementami konstrukcyjnymi, z zielenią 
porastającą fasadą, z elementami drewnianymi,
kamiennymi lub z innych materiałów, które mogą 
nadać ciekawy wyraz architektoniczny.

Słupy, stropy i elewacje – 
każdy element na swoim 
miejscu

1] Zmienna kolorystyka 
na sufitach, jako system 
naprowadzania: proste, 
tanie i skuteczne.
[2] Realistyczna 
wizualizacja projektu 
budowlanego.
[3] Montowanie pokrycia 
dachowego z blachy 
trapezowej należy do fazy 
prac suchych. Następnie 
odbywa się wykonanie płyty 
żelbetowej. 
[4] Szybki i łatwy montaż 
prefabrykowanych 
elementów.
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„Biorąc pod uwagę  wielkość 
i złożoność projektu naszego 

parkingu, terminy i budżet zostały 
utrzymane w 100%!”

Luc Scholtes, 
Managing Director of Building 
Company Scholtes & Brauch S.A
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Wielopoziomowe parkingi Astron spełniają wszystkie 
niezbędne wymagania ochrony przeciwpożarowej ze 
względu na otwartą konstrukcję. Elewacja na każdym 
poziomie parkingu posiada wystarczającą liczbę otworów,
aby zapewnić stałą wentylację budynku. 

Przeszklona fasada budynku pozwala na naturalne 
oświetlenie i wentylację. Dzięki temu istnieje możliwość 
ograniczenia sztucznego oświetlenia oraz zmniejszenia 
kosztów energii wynikających z elektrycznych systemów 
wentylacyjnych.   

Stal jest jednym z niewielu materiałów, który podlega 
procesowi recyklingu. Oznacza to mniej zużytego surowca 
oraz mniejszą ilość dwutlenku węgla emitowanego do 
atmosfery.

Wszystkie konkretne wartości dotyczące ekologicznego
wpływu materiałów budowlanych są zestawione 
w Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) 
„Materiały budowlane”. 
Te i inne informacje na ten temat można znaleźć na stronie 
www.construction-environment.com. 

Odpowiedzialne wykorzystanie 
ograniczonych zasobów

Utrzymanie 
obiektu
Zastosowanie wysokiej jakości 
materiałów, zaawansowanych 
technologii oraz najwyższych 
standardów projektowania i produkcji 
pozwala zminimalizować wpływ 
czynników atmosferycznych i innych 
czynników środowiskowych na 
konstrukcję stalową. Systematyczny 
przegląd obiektu zgodnie z planem 
jego utrzymania dodatkowo 
zwiększa trwałość parkingu.  Chętnie 
udzielimy Państwu kilku wskazówek 
technicznych dotyczących utrzymania 
budynku, które pozwolą zredukować 
czas i koszty do minimum. 

[1] Pokrycie dachowe 
na najwyższym poziomie 
parkingu lub rampy (jak 
na rysunku) zapewnia 
dodatkowy komfort. 
[2] Funkcjonalne schody
zapewniają łatwy
i szybki dostęp do miejsc
parkingowych. 
[3] Współczesna 
architektura idealnie 
wpisuje się w otaczający 
krajobraz. 

Zamontowanie paneli 
słonecznych na elewacji lub 
dachu parkingu, przyczynia 
się do produkcji energii, która 
za pośrednictwem specjalnej 
stacji pozwala na ładowanie 
samochodów elektrycznych.

Parking 
ekologiczny
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Astron oferuje solidne, opłacalne i bezpieczne rozwiązania 
dla wielopoziomowych parkingów.  

Swoboda w projektowaniu oraz dowolność w wyborze 
różnych materiałów pozwalają przygotować projekt 
parkingu zgodnie z Państwa życzeniem, dostosowanym do 
wyznaczonego budynku lub działki. 

Zastosowanie windy samochodowej pozwala zwiększyć 
powierzchnię dla samochodów. 
Uzupełnieniem oferty może być myjnia samochodowa 
lub stacja paliw, które mogą powstać w sąsiedztwie 
parkingów. 

Dodatkowo, istnieje wiele różnych sposobów, aby 
zaplanować przepływ ruchu w obrębie budynku, biorąc 
pod uwagę wejście, rampy, miejsca parkingowe itp. 

Czy potrafisz wyobrazić sobie swój parking?
Jakie są Twoje oczekiwania? 
Jaka jest specyfikacja techniczna obiektu? 
Jakie usługi chciałbyś zaoferować użytkownikom 
parkingu?

Zapraszamy do wspólnego poszukiwania najlepszych 
dla Ciebie rozwiązań.

Jak powinien wyglądać
Państwa nowy wielopoziomowy 
parking samochodowy? 

[1] Winda samochodowa
w salonie Audi / VW. 
[2] Wielopoziomowy 
parking dla wypożyczalni 
samochodów Europcar 
z myjnią samochodową 
i stacją paliw.

Podsumowanie: 
	Usługi doradcze, koncepcja i planowanie

	Koordynacja projektu i wykonanie
  

	Zatwierdzenie i oddanie gotowego 
 obiektu „ pod klucz”

	Serwis i utrzymanie budynku



„Współpraca z Astron pozwoliła 
nam sprostać wysokim 
technicznym wymaganiom 
klienta przy realizacji projektu 
wielopoziomowego parkingu 
na lotnisku we Frankfurcie.“

Alexander Horn, 
Bau-Ingenieur,
LIG Bau GmbH
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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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