Válogatás eddigi munkáinkból:

Járt már kényelmetlen, szinte használhatatlan
mélygarázsban? Netán már tervezett is ilyet?
Látta a pilléreken a járművek fényezésének
színét?
Tudja

Ön,

hogy

mik

azok

a

minimális

paraméterek, amiket egy garázs tervezésénél
be kell tartani? Tudja, hogy ezek hogyan
függnek össze egymással? Belegondolt már
abba,

hogy

egy

eladhatatlan

használható

álláshely

is

és

egy

egyaránt

1,5 millió Forintba kerül? Töprengett már azon,
vajon beférne-e valahová egy íves rámpa?
Tudja Ön, hogy másként kell tervezni a
mélygarázst egy színház számára, és másképp
egy lakóház alá?
Elhiszi,

hogy

ha

pontosan

kiszámítja

MÉLYGARÁZS
…és a tér megtelik élettel…

a

kipufogógázok miatt szükséges szellőzőlevegő
igényt, az milliókat takaríthat meg megbízójának
a beruházási és üzemeltetési költségekből?
Mélygarázsok, parkolóházak, teremgarázsok
tervezésébe vonjon be garázstechnológust!



Hét év tapasztalat a garázstervezésben a
Ajánlatok építészirodáknak
Ajánlatok építészirodáknak

kényszermegoldásoktól a luxusgarázsokig.
Apróbb és bonyolultabb kérdéseivel is
keressen minket bizalommal!

Bemutatkozás

Ajánlataink építészirodáknak

Elérhetőségeink

2001-ben alapultunk garázstechnológiai és környezetvédelmi
tervezési munkák végzésére. A piac igényeit követve azóta
folyamatosan
kibővítettük
szolgáltatásainkat
a
mélygarázsberuházások
teljes
folyamatát
felölelő
tevékenységekre.

Mélygarázsokat, parkolóházakat tervezni megfelelő tapasztalat
híján kockázatos vállalkozás. Kifejezetten mélygarázsok,
parkolóházak tervezésére specializálódott szaktervezőként
számíthat precíz, professzionális szolgáltatásainkra.

KOEM Mélygarázstervező és Parkolásfejlesztő Kft.

„Mélygarázs – és a tér megtelik élettel…”
Hisszük és valljuk, hogy a folyamatosan növekvő járműszám miatt
csökkenő életteret vissza kell szerezni, és élhető, hangulatos
tereket kell kialakítani városainkban, ahol gyermekeink, szüleink,
nagyszüleink és saját generációnk kellemesen töltheti el idejét.

Az építészet szerteágazó tevékenység, tervezés közben több szakág
szempontjait kell figyelembe venni, összefogni azokat és
kompromisszumot keresni az igények közt. A szakági altervezők
bevonására azért van szükség, mert az építész nem érthet saját
szakmáján kívül minden egyébhez.

székhely:
iroda:

2800 Tatabánya, Ságvári u. 15.
2800 Tatabánya, Ságvári u. 5/c.

tel/fax:
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+36 34/30-39-38
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ügyvezető: Rodé Lajos
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Garázstechnológia
Mélygarázs és környezetvédelem?
Igen! A két fogalom nem csupán összeegyeztethető, hanem
egymást remekül kiegészíti. A közhiedelemmel ellentétben egy
mélygarázs környezetbarát megoldás a parkolási igények
kielégítésére. Persze mindent lehet jól és rosszul is csinálni. Mi
azért vagyunk, hogy a mélygarázs-beruházások sikeresek
legyenek.

Garázstechnológiai terv? Szükség van rá?
Elég megnézni a legtöbb jelenlegi mélygarázst. Kusza forgalom,
karosszéria-fényezéstől csíkos pillérek, nyomasztó belső,
szerencsétlen felszíni kapcsolat. Ezek mind nemkívánatos
jellemzők.
A garázstechnológia azért ennél többről szól. A szakmában létező
nemzetközi trendek, az új személygépjármű kategóriák miatt
folyamatosan változó igények követése és előrejelzése, hazai
adaptációja, a többféle külföldi szabvány és ajánlás ötvözése
specializáltságot igényel.

Teremgarázsok – szükséges rossz?
Szerintünk nem. A teremgarázs nyújtja az első és az utolsó
benyomást az ügyfeleknek, vevőknek rólunk. Innen indul nyaralni
a család, ide tér vissza nap mint nap munka után az ember. Hogy
miért kezelik mégis mostohán, azt nem tudjuk. Tény, hogy a
teremgarázsok megfelelő kialakítása elsősorban átgondoltságot
igényel, nem annyira anyagi ráfordításokat.

Véleményünk szerint így van ez a teremgarázsokkal, mélygarázsokkal
és parkolóházakkal is. A garázstechnológia mint szakág viszonylag
újnak számít, szükségességét az egyre növekvő parkolóigényeket is
kielégíteni szándékozó jogszabályi háttér alapozta meg azzal, hogy
nyomában sorban épülnek a jobb-rosszabb teremgarázsok. De
önmagában a parkolóigények növekedése miatt létesülő nyilvános
mélygarázsok is specializáltság után kiáltanak.
A garázstechnológia más, mint a forgalomtervezés. A garázs egy
integrált rendszer, melyre egyrészről az úttervezésnél megszokottól
eltérő
szabályok
érvényesek,
másrészről
olyan
u.n.
parkolásmenedzsmentet igényel, amit egyik oldalról a működtetés
módja határoz meg, másik oldalról csatlakozik hozzá a CO- érzékelő,
szellőztető rendszertől kezdve a kapuk, sorompók mozgatásán át a
forgalomirányítás, a parkológeometria és még sokminden.
Teremgarázsoknál a fölöttes szintek által meghatározott szerkezeti
adottságok miatt, önálló mélygarázsoknál, parkolóházaknál a
területkihasználás
optimalizálása
érdekében
is
érdemes
garázstechnológust bevonni. (Előfordult már több mint százmillió
forintos beruházási megtakarítás megbízásunk nyomán.)

Környezetvédelem
Mélygarázsok esetében mindig számíthatunk környezetvédelmi
problémák
jelentkezésére,
a
kidobandó
kipufogógázok
mennyiségének meghatározásától kezdve a zöldfelület vélt, vagy
valós károsításáig.

____________________________________________________

Speciális számításunkkal kimutatható és előre beállítható a kidobott
levegő minősége, komplex terjedésvizsgálati módszerrel pedig annak
hígulása és eloszlása is. De említhetnénk a zaj és a talajvíz kérdését
is, mint következő leggyakoribb problémákat, amiket kezelni kell.

Látogasson el garázstechnológiai szakmai
portálunkra!

Komplett környezeti hatásvizsgálatok elkészítésétől kezdve az
egyszerű környezetvédelmi tervfejezetek megírásáig kifejezetten
garázsokra specializálódott csapatként számíthat munkánkra.
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