
E-pladser giver dine kunder
et godt førstehåndsindtryk



Eurostar Danmark A/S

 Lader op og viser
vejen til grøn energi
Fremtiden er elektrisk
Flere og flere biler på de danske veje er enten

hybridbiler eller elbiler, og dermed stiger efterspørgslen 

efter parkeringspladser med ladestandere. Hos  

os kan du få inspiration, vejledning og hjælp til at 

etablere en tydelig markering af sådanne særlige 

P-pladser.

Vis vejen til det grønne valg
En grønmalet parkeringsbås med et hvidt eller

farvet symbol placeret ovenpå er en flot og synlig

løsning til P-pladsen med ladestander. Det er en let

genkendelig type markering, som minder bilisterne

om, at elbiler og hybridbiler er det grønne valg.

Vis omverdenen, at I er klimavenlige
Den grønne P-plads med ladestander skiller sig ud

fra resten af parkeringsområdet. Det gør det nemmere 

for bilisten at finde en passende parkering. Desuden 

giver det også mulighed for at skabe opmærksomhed 

omkring din by eller din virksomhed som værende 

fremsynet og miljøbevidst.

To gode grunde til
at markere E-parkering
Med vores forskellige typer af tokomponent 

belægning kan du nemt få de særlige 

parkeringspladser til at skille sig ud. 

Samtidig får du en slidstærk overflade, 

så P-pladsen også efter lang tids brug 

fremstår tydeligt markeret og med meget 

let genkendelige symboler.

Eurostar Danmark  
klarer opgaven
Vores dygtige medarbejdere sætter en 

ære i at levere en smuk og selvforklarende 

P-plads. De udfører altid arbejdet med stor 

præcision og et omhyggeligt håndelag. 

På den måde bliver det færdige resultat 

altid til kundens fulde tilfredshed.



 You never get a second chance
to make a first impression
Synlig markering giver et godt førstehåndsindtryk

Synlig markering af elbilparkering, gæsteparkering, handicapparkering og 

reserverede P-pladser giver et godt og professionelt førstehåndsindtryk. Med 

tydelig og holdbar markering af P-pladser med ladestandere, P-pladser forbeholdt 

gæster, handicapparkering og P-pladser til bestemte biler bliver det også nemmere 

for bilisterne at finde frem til disse pladser. 

Som en af landets førende vejmarkeringsvirksomheder etablerer vi flotte og slidstærke 

markeringer af P-pladser til bestemte formål med en kombination af tokomponent 

belægning i klare farver og termoplastsymboler, som er nemme for bilisterne at afkode.

P-pladsen skiller sig ud
Den grønmalede P-plads med et hvidt eller farvet symbol ovenpå gør det let at aflæse, 

at her er en P-plads med ladestander - og du skaber samtidig opmærksomhed om 

det miljørigtige - grønne - valg. Det gør det lettere at finde en passende parkering, 

når P-båsen er markeret med en iøjnefaldende farve. Et blåt parkeringsfelt med 

tekst eller symbol ovenpå fremhæver handicapparkering, gæsteparkering eller 

en særligt reserveret plads.

Tydelig vejledning med Premark symboler
Symboler i termoplast giver kontrast til den farverige belægning på P-pladsen og

er en ideel måde at guide bilisterne til en hurtig parkering, hvad enten det er ved

ladestanderen eller på handicap- eller gæsteparkeringen.

Premark symbolerne er kendt for deres holdbarhed og er

udviklet til udendørs brug i alle vejrlig. Vi har mulighed for

at specialdesigne netop de symboler, du har behov for.

KLIK FOR 
AT AFSPILLE 

FILMEN

https://youtu.be/loCkYlw-ir0
https://youtu.be/loCkYlw-ir0


 Vi sætter en ære i at være på
forkant og leverer højeste kvalitet...
Som også tydeligt kan ses i processen

En fremsynet og innovativ P-løsning
Hos Eurostar Danmark sætter vi en ære i at tilbyde dig 

gode og fremtidssikrede vej- og P-pladsmarkeringer. 

Med vores forskellige typer af tokomponent belægning 

kan du nemt få de særlige parkeringspladser til at 

skille sig ud, samtidig med at du får en slidstærk 

overflade.

P-plads udføres af fagligt
dygtige medarbejdere
Vores dygtige medarbejdere sætter en ære i at levere 

en smuk og selvforklarende P-plads, og med stor 

præcision og omhyggeligt håndelag udføres arbejdet 

altid til kundens fulde tilfredshed. Både belægning 

og symboler er slidstærke og vil tydeliggøre de 

særlige P-båse i lang tid fremover.

Tydelige symboler hjælper bilisten
Symboler i termoplast giver en fin kontrast til den

farverige belægning på P-pladsen. Symbolerne er let 

genkendelige og ideelle til at guide bilisten. Uanset 

om han eller hun skal finde frem til gæstepladsen,  

til handicapparkeringen, til ladestandere eller til den 

bestemte P-plads, der er reserveret til netop hans 

eller hendes bil.

Vi leverer kvalitetsarbejde 
Vi har stor erfaring i kørebaneafmærkning og

vejmarkering, og vores medarbejdere er meget

bevidste om at kvalitetssikre hvert enkelt trin i

udførelsen af arbejdet.

Eurostar A/S - det stærke team
Vi er førende inden for afmærkning og 

markering på veje og parkeringspladser 

og vores medarbejdere er fagligt dygtige 

på alle niveauer og det stærkest team.

KLIK FOR
AT AFSPILLE

FILMEN

https://youtu.be/MrrLN-kMDhs
https://youtu.be/MrrLN-kMDhs


Eurostar Danmark A/S har altid

 Mange muligheder for
din personlige P-plads
Let genkendelig markering hjælper bilisten
En grønmalet parkeringsbås med et hvidt eller farvet 

symbol placeret ovenpå er en flot og synlig løsning til 

P-pladsen med ladestandere. Det er en let genkendelig 

type markering, som minder bilisterne om, at elbiler 

og hybridbiler er det grønne valg.

Overskueligt og nemt
Det er også meget lettere at finde den nærmeste

handicapparkering, gæsteparkering eller den særligt

reserverede plads, når P-pladsen er markeret med

en iøjnefaldende farve.

Et blåt parkeringsfelt med tekst eller symbol ovenpå

fremhæver handicapparkeringen, gæsteparkeringen

eller den parkering, som er reserveret til medarbejderens 

firmabil.

Mulighederne er uendelige
Mulighederne for design af de særlige parkerings-

pladser er uendelige. Sammen med vores leverandør 

har vi også mulighed for at specialdesigne, fremstille 

og montere symboler, som er unikke for netop dit 

P-anlæg. Det kan også være symboler, som matcher 

jeres virksomheds helt unikke design.

Flere farvemuligheder?
Parkeringsbåsene kan males i forskellige

flotte signaturfarver alt efter behov.  

Vælg mellem tre grønne - fra en dæmpet 

græsgrøn til en lysende forårsgrøn - eller

en blå, også kendt som traffic blue.

Når vi siger mange muligheder, mener vi rigtige mange

Str. 600 x 1200 mm Str. 500 x 1000 mm Str. 500 x 1000 - 800 x 1200 mm Str. 700 x 800 mm Str. 1500 x 1400 mm Str. 412 x 800 mm Str. 1000 x 1000 mm

Str. 1600 x 800 mmStr. 1000 x 1000 mm Str. 2200 x 1000 mm Str. 930 x 750 mm Str. 1000 x 1000 mm Str. 600 x 250 mm Str. 5000 x 2500 mm

6024
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