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Al veertig jaar is Aarding Parking Systems aanbieder van half- en volautom-
atische parkeersystemen en autoliften. Aarding Parking Systems vertegen-
woordigd exclusief het Duitse bedrijf Klaus Multiparking in Nederland.

Wereldwijd zijn al meer dan 750.000 Klaus Multiparking-parkeerplaatsen 
gerealiseerd, waaronder een duizendtal in Nederland. Door tientallen 
verschillende systeemuitvoeringen is er voor elke situatie een passende 
oplossing beschikbaar. Als Europees marktleider wordt veel in innovatie 
geïnvesteerd. Elk nieuw ontwikkeld parkeersysteem die de fabriek verlaat, 
ondergaat meer dan 40.000 testbewegingen, voordat het product ‘marktrijp’ 
is verklaard. Kwaliteit, betrouwbaarheid en een uitstekende service zijn dan 
ook kernwaarden bij Klaus Multiparking en Aarding Parking Systems.

Decennia lang topkwaliteit

Voordelen van mechanisch parkeren

= Al snel 30 % financieel voordeliger dan een traditionele 
     parkeervoorziening (vooral bij een hoog grondwaterpijl)
= 40 - 60 % ruimtebesparing
= Bouwkundige kostenbesparing tot 50 % 
= Ideale oplossing om gestelde parkeernormen (als nog) te halen 
= Twee tot vier maal meer parkeerplekken op hetzelfde oppervlak
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‘Hugo de Groot Steate’ is gebouwd rond 1897 in Leiden, destijds bestemd 
als Farmaceutisch laboratorium en heeft een Neogotische en Neo 
Renaissance bouwstijl. Onlangs is de bouw van de moderne appartementen 
afgerond en zijn er 48 parkeerplekken opgeleverd op slechts 200 m2. 
Ter vergelijking; 48 traditionele parkeerplaatsen hebben 600 m2 nodig.  

De mechanische parkeeroplossing is een drielaagse buitenopstelling die 
stand-by geheel onder het maaiveld verzonken ligt. De ontwerpers hebben 
gekozen voor parkeersystemen in plaats van een dure ondergrondse garage 
omdat het kosten bespaarde. Hierdoor bleef ook het esthetische aangezicht 
van het historisch gebouw behouden. Zodoende kunnen bewoners 
nostalgisch wonen en parkeren op een unieke locatie in hartje Leiden. 

Voordelen stapelparkeersystemen in deze buitensituatie:
= Esthetisch en fraaie oplossing
= Comfortabel en gebruiksvriendelijk
= Ruimte- en kostenbesparende parkeeroplossing
= Geen bouwkundig gebouw boven het maaiveld
= Eenvoudige, doeltreffende en financieel interessante oplossing
= Vrije invulling van bespaarde ruimte door bijv. groenvoorziening, etc.
= Ook geschikt voor hoge auto zoals MPV’s, SUV’s en terreinwagens
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Ruimte besparen gaat vaak samen met kostenbesparing. En dat zie je 
terug in de parkeersystemen en autoliften. Autoliften hebben ongeveer 
vijftien vierkante meter nodig en kunnen meerdere etages overbruggen. 
In vergelijking met een hellingbaan beslaat een autolift slechts 15 tot 25 
procent van de ruimte. Autoliften zijn te onderscheiden in vervoer mét en 
zonder inzittenden. In een (gezamenlijke) parkeerkelder is een autolift prima 
toepasbaar. 
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Voordelen van een autolift: 
= Zeer ruimtebesparend
= Parkeerruimte is moeilijk toegankelijk voor onbevoegden
= Autoinzittenden kunnen tijdens het transport blijven zitten
= Comfortabel in gebruik

Autoliften in de schijnwerpers

De meeste variaties binnen de parkeersystemen zijn te vinden bij de 
‘halfautomaten’. Halfautomatische parkeersystemen bedient men middels 
een persoonlijke bediensleutel. 
Drie soorten halfautomatische systemen zijn te onderscheiden: 

Stapelparkeersystemen (Tot 60% meer ruimtebesparing)
Stapelparkeersystemen kenmerken zich door twee of drie auto’s die 
(on)afhankelijk boven elkaar geparkeerd worden in plaats van één 
parkeerplek. Stapelparkeersystemen zijn eenvoudig en veilig in gebruik en 
kunnen met of zonder bouwput, binnen en buiten geplaatst worden.

Schuifpalletsystemen (Tot 50% meer ruimtebesparing)
Binnen de schuifpallets zijn er twee versies: langs- of dwars verplaatsende 
pallets. Schuifpallets in de lengterichting plaatst men vaak op de rijbaan. 

Parkeerautomaatsystemen (Tot 65% meer ruimtebesparing)
De groep parkeerautomaten heeft de meest compacte en comfortabele 
eigenschappen. Parkeerautomaten worden geleverd op het aantal 
gewenste parkeerplaatsen. Type P110, P210 en P310 zijn verkrijgbaar in 
een twee of drielaagse uitvoering, met of zonder put. 

Halfautomatische parkeersystemen zijn comfortabele, betrouwbare en 
slimme oplossingen waarbij uw auto binnen één minuut gebruiksklaar 
staat. Ze zijn uitstekend toepasbaar als stallinggarage bij appartementen, 
kantoren, hotels en woonhuizen.

Halfautomatische parkeersystemen uitgelicht

Volautomatische parkeersystemen worden toegepast waar vrijwel 
geen oppervlakte aanwezig is om te parkeren. Ze hebben een hoog 
gebruikerscomfort en zijn goed beschermd tegen inbraak en vandalisme. 
Via een comfortabele entreeruimte zijn de parkeerplaatsen bereikbaar. De 
auto wordt volledig automatisch gestald op een beschikbare parkeerplaats.

Volautomatische parkeersystemenq
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Tevreden gebr
uiker - John

P Gebruikerservaring

John van Dillen heeft bij 
de oplevering van zijn 
appartement ook de sleutel 
gekregen van zijn automatische 
parkeerinstallatie. John: “Ik 
heb nu twee jaar dit systeem 
in gebruik en kreeg vooral in 
het begin veel nieuwsgierige 
blikken. Inmiddels heb ik er 
elke dag profijt van!

Aan het begin was het wel even 
wennen. Je parkeert je auto 
zelfstandig op het parkeerdek. 
Zo kan iedere auto-eigenaar 
onafhankelijk zijn eigen auto 
parkeren. 

Al met al kost het me 
hoogstens twee minuten per 
dag voordat het systeem mijn 
auto heeft opgeborgen. Het 
gebruikersgemak geeft me 
de zekerheid van een vaste 
parkeerplek dicht bij mijn 
appartement in het centrum 
van de stad. Ideaal dus. 
Parkeerboetes, autovandalisme 
of ver lopen naar de auto is 
voor mij verleden tijd.”

Postadres
Bezoekadres

E-mail
Internet

Postbus 379, 8070 AJ Nunspeet

Brouwerskamp 26, 8071 BM Nunspeet

info@aardingparkingsystems.nl

www.aardingparkingsystems.nl

Tel
Fax

+31 (0)341 - 264 679

+31 (0)341 - 264 579
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