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Liftparker Mobil
Гъвкавост • Мобилност • Комфорт

Liftparker Mobil е зависим паркинг на две нива предназначен 
за монтаж на открито и закрито.
Системата е екипирана с една хоризонтална подемна 
платформа за паркиране на второто ниво, а автомобилът 
отдолу паркира директно върху бетонната повърхност.
С минимални изисквания към фундамента.
Сфера на приложение:
Liftparker Mobil е предназначен както за индивидуални 
частни паркинги така и за складово-изложбени паркинги, 
за търговци на автомобили и за нетрадиционните у нас 
“Валет” паркинги с персонал.

Регионални офиси на EUROMARKET GROUP

EUROMARKET AUTOMOTIVE е акционерно дружество в рамките на EUROMARKET GROUP и осигурява 
доставка, монтаж и сервиз на автосервизно оборудване и системи за паркиране на автомобили. 

Фирмата е представител на редица водещи европейски производители, повечето от които световни лидери в 
производството на автосервизно оборудване, между които са: NUSSBAUM GROUP, WASHTEC, MAHA, JOHN 
BEAN, HOFMANN, SAMOA, CAR-O-LINER, BLOWTHERM, SATA, SLIFT, OTC, ROBINAIR и др. Доставяното 
оборудване се характеризира със съвременен дизайн и високи технологии, проектирано и произведено в 
съответствие с изискванията и стандартите за качество и сигурност на Европейския съюз.

В отговор на нарастващия недостиг на парко-места и увеличаващия се брой автомобили в големите градове 
EUROMARKET AUTOMOTIVE предлага продуктите на NUSSBAUM GROUP, като решение за оптимално 
оползотворяване и увеличаване броя на парко-местата. 
Паркинг системите дават решение за оптимално оползотворяване на площта на всеки паркинг, независимо 
дали е открит или закрит.
Паркинг системите се делят на два основни типа: независими и зависими, по отношение на типа,  
предназначението и начина на употреба.

Паркинг системите от независим тип са добро решение за оптимизация на подземни или надземни обществени, 
жилищни или административни паркинги. При тях за паркирането на автомобила не е необходима помощ от 
оператор. Достъпни са и лесни за употреба от всеки водач, осигуряват защита на автомобила от атмосферни 
влияния. Съоръженията от този тип са лесни за поддръжка, защитени са от корозия и имат ниски експлоатационни 
разходи. Висококачествените хидравлични, електронни и електрически компоненти гарантират дълга употреба и 
безаварийна експлоатация. Поради минималните изисквания към фундамента, паркинг системите от независим 
тип може да се изграждат и върху вече съществуващи паркинги.

Паркинг системите от зависим тип, изискват 
обслужване от оператор. Те са идеално решение за 
търговци на автомобили, за излагане и складиране на 
автомобили. 

Паркинг системите от зависим тип увеличават 
складовата площ за съхранение на нови автомобили и 
на такива, които ще се ремонтират, като им осигуряват 
защита от атмосферни влияния и контролиран достъп, 
чрез оператора.  Те са добро решение за етажна 
изложбена експозиция на автомобили.

Своевременното обслужване, гаранционнa и 
следгаранционна поддръжка се осъществява от 
сервизните центрове на EUROMARKET AUTOMOTIVE 
локализирани в регионалните офиси в страната.

Благоевград
Банско

Сл. бряг



ISA (Integrated Solution A)
Гъвкавост • Мобилност • Комфорт

IS A е зависим паркинг на две нива предназначен за 
монтаж на открито и закрито.
Системата е екипирана с една хоризонтална подемна 
платформа за паркиране на второто ниво, а автомобилът 
отдолу паркира директно върху бетонната повърхност.
С минимални изисквания към фундамента.
Изисквания към инсталацията: Инсталира се освен към 
пода така и към носеща стена поради конзолния тип на 
конструкцията или две системи огледално разположени 
тип „back to back“.
Сфера на приложение:
IS A е предназначен както за индивидуални частни 
паркинги така и за складово - изложбени паркинги, за 
търговци на автомобили и за нетрадиционните у нас 
“Валет” паркинги с персонал.

Storeparker N 5003 A
Storeparker N 5003 A е зависим паркинг на три нива 
предназначен за монтаж на открито и закрито.
Системата е екипирана с две хоризонтални подемни 
платформи за паркиране на второто и трето ниво, а 
автомобилът отдолу паркира директно върху бетонната 
повърхност.
Системата поема на 1 сегмент до 3 коли и може да бъде 
надграждана респективно за  6, 9, 12 автомобила.
Сфера на приложение:
Storeparker N 5003 A е предназначен за изложбена площ за 
търговци на автомобили, Car Rental, частни и обществени 
“Валет” паркинги.

Parkline N 5001 – IS
Parkline N 5001 – IS  е паркинг система от независим тип 
за наземен монтаж на закрити или открити площи.
Системата е оборудвана с вертикално движещи се 
платформи за второто ниво и хоризонтално движещи се 
платформи на входно ниво и една празна клетка с цел 
разместване на автомобилите на входното ниво, за да 
може да се извадят независимо автомобилите от второто 
ниво имаме подход към всеки парко сегмент.
Изисквания към инсталацията: Инсталира се освен към 
пода така и към носеща стена поради конзолния тип на 
конструкцията.
Сфера на приложение:
Parkline N 5001 – IS многофункционален паркинг 
предназначен за независимо паркиране на автомобили на 
2 етажа, може да бъде монтирана на открити или закрити 
площи и е подходящ за жилищни, административни 
сгради, хотелски комплекси, Car Rental и др.
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Uniparker N 5002 – IS
Uniparker N 5002 – IS  е паркинг система 
от независим тип на две нива за монтаж в 
шахта на закрити площи.
Системата е оборудвана с вертикално 
движещи се платформи за долното ниво и 
хоризонтално движещи се платформи на 
входно ниво и една празна клетка, с цел 
разместване на автомобилите на входното 
ниво, за да може да се извадят независимо 
автомобилите от долното ниво. Имаме 
подход към всеки парко сегмент.
Изисквания към инсталацията: Инсталира 
се освен към пода така и към носеща стена 
поради конзолния тип на конструкцията.
Сфера на приложение:
Uniparker N 5002 – IS многофункционален 
паркинг предназначен за независимо 
паркиране на автомобили на 2 етажа, 
монтира се в шахта на закрита площ и е 
подходящ за жилищни, административни 
сгради, хотелски комплекси, Car Rental и 
индивидуални проекти.

Uniparker N 5003 – IS
Uniparker N 5003 – IS  е паркинг система 
от независим тип на три нива за монтаж в 
шахта на закрити площи.
Системата е оборудвана с вертикално 
движещи се платформи за долното и горното 
ниво и хоризонтално движещи се платформи 
на входно ниво и една празна клетка с цел 
разместване на автомобилите на входното 
ниво, за да може да се извадят независимо 
автомобилите от другите две нива. Имаме 
подход към всеки парко сегмент.
Изисквания към инсталацията: Инсталира 
се освен към пода така и към носеща стена 
поради конзолния тип на конструкцията.
Сфера на приложение:
Uniparker N 5003 – IS многофункционален 
паркинг предназначен за независимо 
паркиране на автомобили на 3 етажа, 
монтира се в шахта на закрита площ и е 
подходящ за жилищни, административни 
сгради, хотелски комплекси, Car Rental и 
индивидуални проекти.



Kipparker N 3000 Komfort, Kom-
fort Plus, Classic
Kipparker N 3000 Komfort  е паркинг система 
от независим тип на две нива за монтаж в 
шахта на закрити площи.
Системата е оборудвана с две сдвуени 
платформи, които се накланят при достъп 
на автомобила за независимо паркиране. 
Имаме подход към всеки парко сегмент. 
Системата може да бъде вариант S-sin-
gle за два автомобила или D-double за 4 
автомобила. Една хидравлична станция 
захранва до 5 паркосегмента.
Сфера на приложение:
Kipparker N 3000 Komfort многофункционален 
паркинг предназначен за независимо 
паркиране на автомобили на 2 етажа, 
монтира се в шахта на закрита площ и е 
подходящ за жилищни, административни 
сгради, хотелски комплекси, Car Rental и 
индивидуални проекти.

Liftparker N 4100 S/D
Liftparker N 4100 S/D  е паркинг система 
от независим тип на две нива за монтаж в 
шахта на закрити площи.
Системата е оборудвана с две сдвуени 
платформи, които се накланят при достъп 
на автомобила за независимо паркиране. 
Имаме подход към всеки парко сегмент. 
Системата може да бъде вариант S-sin-
gle за два автомобила или D-double за 4 
автомобила. Една хидравлична станция 
захранва до 5 паркосегмента.
Сфера на приложение:
Liftparker N 4100 S/D многофункционален 
паркинг предназначен за независимо 
паркиране на автомобили на 2 етажа, 
монтира се в шахта на закрита площ и е 
подходящ за жилищни, административни 
сгради, хотелски комплекси, Car Rental и 
индивидуални проекти.
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Liftparker N 4400 S/D
Liftparker N 4400 S/D  е паркинг система от независим тип 
на две нива за монтаж в шахта на закрити площи.
Системата е оборудвана с две сдвуени платформи, 
които сa хоризонтални при достъп на автомобила за 
независимо паркиране. Имаме подход към всеки парко 
сегмент. Системата може да бъде вариант S-single за два 
автомобила или D-double за 4 автомобила. 
Една хидравлична станция захранва до 5 паркосегмента.
Сфера на приложение:
Liftparker N 4400 S/D многофункционален паркинг 
предназначен за независимо паркиране на автомобили 
на 2 етажа, монтира се в шахта на закрита площ и е 
подходящ за жилищни, административни сгради, хотелски 
комплекси, Car Rental и индивидуални проекти.

Quadro Indoor / Outdoor T2 
Quadro Indoor / Outdoor T2 е паркинг система от независим 
тип на две нива за монтаж в шахта на открити или закрити 
площи.
Системата е оборудвана с две платформи които 
сa сдвуени в една масивна парко клетка и двете са 
хоризонтални при достъп на автомобила за независимо 
паркиране. Системата може да бъде вариант Е-single за 
два автомобила или D-double за 4 автомобила. Имаме 
подход до всеки парко сегмент.
Сфера на приложение:
Quadro Indoor / Outdoor T2 многофункционален паркинг 
предназначен за независимо паркиране на автомобили 
на 2 етажа, монтира се в шахта на открита или закрита 
площ и е подходящ за жилищни, административни сгради, 
хотелски комплекси, Car Rental и т.н.. Дава възможност 
за архитектурни решения като пратформата може да се 
озеленява или покрива с декоративна настилка.

Quadro Outdoor T3
Quadro Outdoor T3 е паркинг система от независим тип 
на три нива за монтаж в шахта на открити или закрити 
площи.
Системата е оборудвана с три платформи, които 
сa сдвуени в една масивна парко клетка и трите са 
хоризонтални при достъп на автомобила за независимо 
паркиране. Системата може да бъде вариант Е-single за 3 
автомобила или D-double за 6 автомобила. Имаме подход 
до всеки парко сегмент.
Сфера на приложение:
Quadro Outdoor T3 многофункционален паркинг 
предназначен за независимо паркиране на автомобили 
на 3 етажа, монтира се в шахта на открита или закрита 
площ и е подходящ за жилищни, административни сгради, 
хотелски комплекси, Car Rental и т.н. Дава възможност 
за архитектурни решения като платформата може да се 
озеленява или покрива с декоративна настилка.



Speedy Parking 
Спииди паркинг е система от типа на кулите, тя е 
проектирана така, че превозните средства да могат 
автоматично да се предвижват и паркират чрез 
асансьорен механизъм за етажно паркиране, който се 
движи вертикално в рамките на фиксирана паркинг зона 
на различни нива. Тази система е подходяща за сгради 
от среден до голям размер или за сгради използвани 
единствено за паркинги. Спииди паркинг позволява 
бързо влизане и излизане на колите. В зависимост 
местоположението на входа и изхода, системата може да 
е с вход отдолу и в средата.

Family Parking
Тази система е направена за паркиране на автомобили 
върху вертикално ротационни платформи на принципа на 
виенското колело. Само върху две парко места могат да се 
паркират от 7 до 12 автомобила. С минимални изисквания 
към фундамента, кратък период за инсталиране и нуждаещ 
се от малко място, паркингът е проектиран с минимално 
износващи се елементи, което го прави с по-дълъг живот 
и с минимални експлоатационни разходи. Съоръжението 
е достъпно за ползване от всеки без необходимост от 
оператор.   

Optima Parking 
Тази паркинг система е създадена за паркиране на 
автомобили чрез вертикално движещи се палети от двете 
страни и хоризонтални палети, които са на ротационен 
принцип и пoемат колата след влизанетo й в паркинга.
Според позицията на входа и изхода може да бъде с горен 
или долен, или с директен вход.    
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EUROМARKET GROUP е най-голямата търговско-инженерингова компания, доставчик на  индустриално оборудване, строителна и минна техника в България. Клиенти на компанията 
са почти всички значими фирми, работещи в цялата българска индустрия.

Дейността на компанията е обособена по продуктови групи, в самостоятелно действащи бизнес направления.

Предлаганите от EUROМARKET GROUP изделия са произведени от водещи европейски и световни производители и отговарят на стандартите за качество (DIN, ISO, AWS и др.) и 
изискванията за безопасност на Европейската общност. Осигурено е гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.

При доставка се прави подробно проучване на техническите изисквания на клиентите с цел точен подбор на необходимата техника. По желание се организират демонстрации 
и обучение на персонала. Голяма част от предлаганите изделия и резервни части за тях се поддържат в наличност, което дава възможност при необходимост от спешна доставка на 
техника или ремонт, да се отреагира до 48 часа. При заявка по каталог, доставката се извършва във възможно най-кратки срокове. Постигнато е оптимално съотношение между качество 
и цена. 

EUROMARKET AUTOМOTIVE  
КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОСЕРВИЗИ
Направлението осигурява доставка, монтаж и сервиз на:                        

 Портални автомивки за леки автомобили, камиони и автобуси
 Оборудване на пунктове за ГТП и автодиагностична апаратура
 Специализирано оборудване за почистване на дизелови и бензинови горивни системи
и инжектори
 Стендове за регулиране геометрия на преден и заден мост
 Машини за монтаж/демонтаж и баланс на гуми
 Камери за боядисване на автомобили и зони за подготовка
 Автобои и консумативи
 Специализирано оборудване за смяна на масла и греси
 Автоподемна техника - вградени подемници, двуколонни, четириколонни, ножични
 Аспирационни и прахоотвеждащи системи
 Специализирани инструменти – ръчни и пневматични

EUROМARKET COМPRESSORS & GENERATORS  
КОМПРЕСОРИ и ГЕНЕРАТОРИ
Направлението осигурява доставка, монтаж и сервиз на:                        

 Индустриални винтови компресори
 Турбо компресори
 Компресори за високо налягане
 Въздуходувки
 Вакуумпомпи
 Адсорбционни и хладилни изсушители
 Ресивери, кондензоотделители, филтри и др.
 Променливотокови генератори
 Водоохладителни кули
 Чилъри
 Индустриални филтриращи инсталации
 Проектиране и изграждане на въздушни системи

EUROМARKET CONSTRUCTION 
МИННО-СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ
Направлението осигурява доставка, монтаж и сервиз на:                       

 Земекопна и товарачна техника
 Минно-кариерна техника, мобилни компресори и генератори
 Техника за производство на бетони и арматурни изделия
 Пътностроителна и пътноремонтна техника
 Подемно-строителна техника
 Малка строителна механизация
 Комунална техника за сметосъбиране, метене и сметоизвозване; каналочистачни 
машини

EUROМARKET SPECIALIZED EQUIPМENT  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА
Направлението осигурява доставка, монтаж и сервиз на:                        

 Газокислородно рязане
 Дробометни и пясъкоструйни камери
 Водобластиращи машини
 CNC Машини за рязане, разпробиване, маркиране и щанцоване 
 Тръбоогъващи машини
 Техника за крайцване и развалцоване
 Техника за термообработка
 Преносими металообработващи машини
 Хидравлична техника
 Техника за повдигане и пренасяне
 Машини за заваряване на ПЕ тръби
 Техника за нанасяне на бои и термопластични материали
 Индустриални изсушители 

EUROМARKET TOOLS  
РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
Направлението е специализирано в доставката на:                          

 Ръчни инструменти
 Малогабаритна подемна техника
 Техника за смазване и гресиране
 Инструменти и конектори за кабели
 Индустриална хидравлична екипировка
 Електроинструменти и консумативи
 Пневматични инструменти и консумативи
 Бутални компресори
 Бензинови генератори
 Машини за почистване под високо налягане, индустриални прахосмукачки и 
подопочистваща техника
 Индустриални отоплители

EUROМARKET МETALWORKING  
МЕТАЛООБРАБОТВАЩА ТЕХНИКА
Направлението осигурява доставка, монтаж и сервиз на:                         

 Портални машини за профилен разкрой на листов материал 
 Газокислородно, плазмено и водно рязане
 Фибро и CO2 машини за лазерно рязане
 Гилотини, абканти, машини за лазерно рязане, щанцови центри, автоматизация 
 Автоматизирани огъващи центри. Комбинирани атоматизирани системи за лазерно 
рязане, щанцоване и огъване с подаване на материала и отвеждане готовите детайли 
 Три и четири валови машини, огъване на конусни детайли, автоматизация
 Машини за изработка на въздуховоди
 CNC машини за 3-D огъване на телове и тръби
 Пълна гама инструменти за абканти – стандартни и специални
 Инструменти за щанцови центри – стандартни и специални
 Консумативи за източници за плазмено рязане

EUROМARKET МEASURING 
ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Направлението е специализирано в доставката на:                         

 Измервателни инструменти
 Оптични измервателни машини
 Координатни измервателни машини
 Приложен софтуер за контрол на качеството и статичстически анализи

EUROМARKET KARRY
ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА и ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА
Направлението осигурява доставка, монтаж и сервиз на:                       

 Мотокари, газокари, електрокари
 Ел. колички, стакери, ричтраци
 Стелажни системи
 Специализирана техника за транспортиране на извънгабаритни товари
 Пристанищно оборудване
 Самоходни вишки и платформи
 Професионална почистваща техника

EUROMARKET WELDING 
ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ и КОНСУМАТИВИ
Направлението осигурява доставка, монтаж и сервиз на:                                

 Заваръчни машини
 Заваръчни консумативи
 Системи за автоматизация при заваряване и рязане
 Системи за орбитaлно заваряване
 Системи за роботизирано заваряване
 Машини за пробиване, шлайфане и полиране
 Консумативи и инструменти за шлайфане, рязане, пробиване и полиране

КОРПОРАТИВНО-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЕВРОМАРКЕТ
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454

телефон: 02/ 97 67 302; факс: 02/ 97 67 312
e-mail: automotive@euromarket.bg

www.euromarket.bg

Ст. Загора 042/ 600 699, 603 729; факс: 601 864

Бургас 056/ 859 660; факс: 859 688

Варна 052/ 575 400, 575 401; факс: 575 411

Пловдив 032/ 962 310, 946 065; факс: 946 068 Плевен 064/ 600 082, 083, 084; факс: 600 081

Благоевград 0884 802 485

Велико Търново 062/ 690 003; 0888 588 853

Русе 082/ 870 104, 870 140; факс: 822 795


