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Nosným typem našeho výrobního programu je kryté stání  
CAR PENTHOUSE PIT STOP ONE.

Prvotní návrh dizajnového řešení vychází z myšlenky „méně je více“. 
 
Spíše než na okázalost sází na jednotlivé detaily, materiálové řešení  
a funkčnost.

Zároveň je konstrukce připravena na použití řady komfortních doplňků, 
které Vaše kryté stání povýší na plnohodnotnou garáž.

Nabídku designů, konstrukčních řešení a doplňků průběžně doplňujeme 
a inovujeme podle očekávání zákazníků a definice možného.

Na přání klienta rovněž vytvoříme zcela individuální návrh a koncepci 
krytého stání na míru CAR PENTHOUSE.

Limity neexistují

MODEL PIT STOP ONE

Hledáte něco odlišného?
Něco, co se vymyká všemu obvyklému a obyčejnému?

Neuspokojuje nás základní míra funkčnosti bez jakékoliv estetické 
ambice. I tak obyčejná věc, jako je kryté parkovací stání, může spojovat 
funkčnost s designem a moderními technologiemi. 

Tak, jako jsou výjimečné automobily, pro které je naše 
řešení určeno.

Protože jsme takový produkt na trhu nenašli, rozhodli jsme se jej stvořit.

Projekt krytého stání CAR PENTHOUSE, zaštítěný 20 lety know-how 
společnosti CLEARMONT v oblasti konstrukcí ze skla a kovu, spojuje 
design, neobvyklá řešení a moderní technologie do jednoho celku.

Kryté stání se tak stává skutečnou organickou součástí stavby  
pro bydlení či práci. Vaší garáží se stylem.

PARKUJTE STYLOVE



STANDARDNÍ VÝBAVA
• ocelová nosná konstrukce s kvalitní dvouvrstvou povrchovou úpravou
• volba barvy konstrukce dle vzorníku RAL
• montované spoje
• ochranné lišty na konstrukci
• plnohodnotné zastřešení se svodem dešťové vody
• konstrukce atiky z bondových kazet

VOLITELNÁ VÝBAVA
• automatická nebo manuální vjezdová vrata
• LED osvětlení interiéru
• LED osvětlení vjezdu
• alarm / kamerový systém
• dobíjecí stanice pro elektromobily a hybridy
• výplně pláště sklo / kazety z tahokovu / dřevěný rošt / vysokotlaké desky

Konstrukce krytého stání CAR PENTHOUSE je navržena s ohledem na představy majitelů  
automobilů o komfortním parkování bez kompromisů. 

V řadě ohledů je namístě srovnání s klasickou garáží, ovšem při výhodách venkovního krytého stání.
Konstrukční detaily plně reflektují naše dlouholeté zkušenosti v oblasti navrhování prosklených 
fasádních plášťů. WWW.CLEARMONT.CZ

Konstrukční platforma modelu PIT STOP ONE přitom zůstává otevřená - připravena na další  
úpravy a splnění přání našich klientů.

STANDARDNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY ZÁKLADNÍHO 
MODULU (AŽ PO SUV STŘEDNÍ TŘÍDY)
• šířka 3.700 mm
• délka 6.140 mm
• výška 2.300 mm (po spodní hranu atiky)
• možnost složení až 6 modulů vedle sebe / úpravy rozměrů na přání

• LED osvětlení • garážová vrata

• kamerový dohled • dobíjecí přípojky

• zabezpečovací systémy • další dle přání...

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DESIGN A FUNKCE

Komfortní doplnky 
a príslušenství
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