Teknologi med stil: hver enkelte
IdealPark bil løfter enestående
kunstværk.
Et system bygget
med lidenskab og håndværk
med obsessiv opmærksomhed
på detaljer og funktionalitet.

IdealPark, ligger i en af Italiens mere
avanceret industriområder ( Verona
Nordøst) og er en del af en gruppe
virksomheder som er stiftet af Stevan
familien, der i over 50 år har udviklet
løft til en kunstform.

Funktionalitet

hvor liften bliver en del af designeren til at skabe en lodret forbindelse, hvor en rampe ikke er mulig på grund af pladsbegrænsninger. Det bliver derefter et uundværligt middel, som elegant
forbinder de forskellige, ellers utilgængelige parkeringsniveauer.
Dette er en almindelig situation i historiske byer - hvor bygninger
ikke oprindeligt var designet til biler - eller til resorts der skulle
udvide parkeringspladserne til deres gæster. Ferrari, Lamborghini og Pagani har forbedret udstillingsområderne i deres hovedkvarter med IdealPark-systemer, der forbinder de forskellige
niveauer, der skal fås adgang til med deres biler.

Med Innovation og tradition, fremstiller IdealPark bil p-løftere/elevatorer, som er helt
unikke, de er tilpasset til kundernes ønsker og
passer perfekt til miljø og landskab.

Virksomheden udvikler projekter i samarbejde med arkitekter, designere og kunder
for at finde nye designs til stil, funktionalitet,
boliger bilhuse og byplanlægning.

Æstetik

hvor liften bliver en alternativ løsning til en rampe,
der kombinerer funktionalitet og æstetik, og således
er i stand til at beskytte og afsætte de ydre omgivelser til haver eller gårdspladser. Gennem et bredt
udvalg af farver, belysning og finish kan systemet
tilpasses i harmoni med det omgivende miljø. Denne
type løsning passer problemfrit med husets stil og
giver en følelse af orden og elegance såvel som en
innovativ og omhyggelig organisering af rummet.

I øjeblikket udvider IdealPark innovation, design og funktionalitet
til mere end 40 lande verden over, takket være et netværk af
partnere og forhandlere.
IdealPark har opfundet en ny tilgang til boligarealer og følelser
med installationer i villaer, ejerlejligheder, resorts, produktionsfaciliteter og bilforhandlere.

Beskyttelse og sikkerhed

liften bliver et sikkerhedssystem i omgivelser, hvor
man ønsker at skjule en garage til at beskytte biler
eller samlinger i underjordiske lokaler. Tag-top-løsninger forbliver usynlige, når de ikke er i bevægelse.
Betjening kan kun f inde sted ved hjælp af en kodet
nøgle eller badge, og kun en bil ad gangen kan løftes.
Den parkeringsplads, der betjenes af en bilelevator, er
en stor fordel for sikkerhed og privatliv, og bliver et
hemmeligt sted, hvor man parkerer sine dyrebare
biler eller skabe et showroom i ens samlinger.
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