
Upravlja se z
mobilno
aplikacijo

Sončno
napajanje litij-
Ionske baterije

Odporen
mehanizem

PAMETNA PARKIRNA
ZAPORNICA

PE: LJUBLJANA
Podutiška cesta 167, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 / 40 / 974 480
e-mail: ljubljana@kipkop.si

PRODAJA 2: tel.: +386 / 30 / 479 955
  e-mail: prodaja2@kipkop.si

PE: UPRAVA / SKLADIŠČE
Gradac 98, 8332 Gradac, Slovenija
tel.: +386 / 40 / 974 470
e-mail: info@kipkop.si

PRODAJA 1: tel.: +386 / 30 / 671 650
  e-mail: prodaja1@kipkop.si

Kontaktirajte nas

info@kipkop.si

www.parklio.si

Zaščitite svoj 
parkirni prostor

Kaj je Parklio?
Parklio je pametna parkirna zapornica, ki 
varuje vaše parkirno mesto in omogoča 
delitev ključa med uporabniki.

Parklio je najboljši način, da zaščitite svoj 
parkirni prostor in ga delite z družinskimi 
člani ali gosti z našo brezplačno aplikacijo 
Parklio.

Vse, kar morate storiti, je pritrditi Parklio 
na tla z vijaki, ki so priloženi v paketu in 
zagotavljamo, da bo vaše parkirno mesto 
zaščiteno.

Kontaktirajte nas z vsemi 
Vašimi vprašanji in predlogi, 
z veseljem bomo odgovorili 
nanje. Nudimo storitve izdelave 
prilagojenih napisov in barv za 
vsako zapornico.



Varno pred nepridipravi

Samodejno zapiranje
Solarna plošča

Dvojno polnjenjeOdporna proti vremenskim 
razmeram

Varnostna zaponka

Pametna parkirna zapornica

Delitev ključev

Podnožje iz galvaniziranega jekla 
in prašno barvane komponente 
omogočajo, da zapornica prenese 
do 9 ton obremenitve, čeprav tehta 
zgolj 15 kg. Zasnova za kljubovanje 
nepridipravom bo zaščitila 
zapornico pred neželenimi posegi in 
poškodbami.

Senzorji v zapornici zaznajo odhod 
vozila in zapornica se samodejno 
zapre, kar omogoča brezskrbno 
uporabo.

Zapornica je opremljena s sodobno 
solarno ploščo za trajnostno 
avtonomijo.

Zapornice Parklio so dostavljene z 
litij-ionskimi baterijami za ponovno 
polnjenje, ki z enim polnjenjem 
zdržijo do 1 leta, poleg tega pa 
obstaja možnost napajanja preko 
90 V-250 V AC.

Zapornica in vse njene komponente so zasnovane tako, 
da prenesejo različne vremenske razmere, kot so dež, 
sneg in ekstremne temperature.

V primeru prekomerne sile lahko hitro in preprosto 
zamenjate varnostno zaponko. Varnostna zaponka 
omogoča tudi ročni nadzor zapornice.

Zaščitite svoje parkirno mesto in ga nadzirajte s 
svojim pametnim telefonom prek mobilne aplikacije 
Parklio.

Dovolite drugim uporabnikom, da uporabljajo vašo 
parkirno zapornico, tako da jim pošljete začasni 
digitalni ključ prek mobilne aplikacije Parklio.

www.parklio.si


