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A növekvő gépkocsiállomány magával vonja a fedett 
gépkocsitárolók iránti igény növekedését is. Ahol kü-
lön épületben, épülettel összevont garázsban nem 
megoldható ennek létrehozása, vagy több funkciós 
fedett terület az igény, ott jelent megoldást a Leier 
előregyártott gépkocsibeálló.

A leier előregyártott fedett gépkocsibeálló:
•	 védelmet nyújt a gépkocsi számára 

a külső környezeti hatások ellen
•	 emeli az ingatlan értékét.
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A nyitott gépkocsibeálló csak akkor foglal helyet, ha 
autójával használja. Másodlagos funkcióval látható el 
kerti partik, baráti összejövetelek alkalmával. 

A gépkocsibeálló-rendszer beton alaptest elemek-
ből, vasbeton tartóívből és többféle módon kivite-
lezhető héjalásból áll. Alkalmas irodaépületek, bevá-
sárlóközpontok, cégek parkolóinak – vagy azok egy 
részének - eső és hó elleni védelmére, ahol az ügyfe-
lek az időjárás viszontagságaitól védettek az autóba 
történő ki-és beszálláskor. Az elemek felhasználásá-
val, azok számától függően, lehetőség van legalább 
kettő, de akár tetszőleges számú gépkocsi fedett be-
állójának kialakítására.
A rendszer számos más felhasználási lehetőséget is 
kínál, ilyen például a sportlétesítmények fedett lelá-
tójának kialakítása. A rendszer felépítése rendkívül 
rövid idő alatt kivitelezhető, hiszen építés helyett 
csak helyszíni összeszerelést kíván a szerkezet.

A választott borítás anyagát tekintve többféle típusú 
lehet: polikarbonát, ponyvafedés, fémlemezborítás, 
stb. Alkalmazása során, – például a mozgássérült 
parkolók esetében – védelmet nyújt az esetenként 
hosszabb ideig tartó ki-, illetve beszálláskor. 

A fedett gépkocsibeálló helyszíni kivitelezéséhez 
szaktanácsadással szolgálunk. Az ívek és a talpele-
mek beépítését célszerű magasépítő kivitelezőre 
bízni. Az elemek szállítását speciális szállító eszkö-
zökkel – igény esetén – vállaljuk.

Az elemek sorolhatók is, vagyis minden egyes tartó-
állás legalább 2 beállóhellyel növeli a tárolókapaci-
tást, így csökken az egy beállóra jutó fajlagos költség .

A leier fedett gépkocsibeálló előnyei:
•	 hosszú élettartam
•	 vandálbiztos tartószerkezet
•	 héjazat könnyű cseréje, felújíthatósága
•	 egyszerű karbantartás
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Vegye fel a kapcsolatot termékmenedzser kollégánk-
kal, akinek elérhetőségeit a www.leier.hu webolda-
lunkon, a Termékmenedzserek menüpont alatt találja 
meg, vagy hívja Központi Értékesítésünket .

Az Ön Leier építőanyag-kereskedője:

ÉrtÉkesítÉs

M ű s z a k i  a dat o k
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Méret (cm) kg/db

Vasbeton alaptest 300x100x50 3600

Íves keret 550x25x320 2400
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