
TWORZYMY ROZWIĄZANIA 
DLA BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO
Jako jedyna firma w Polsce uzyskaliśmy certyfikaty
Państwowego Instytutu Techniki Budowlanej 



Firma Parking Magic Box działa na rynku od 2016 roku, 
jest polskim producentem szaf garażowych, znajdujących 
zastosowanie jako dodatkowy schowek ustawiany na 
miejscu postojowym w parkingu podziemnym. Szafy 
garażowe PMB z powodzeniem rozwiązują problem 
braku schowków, piwnic czy komórek lokatorskich. 
Nasi Klienci cenią sobie jakość wykonania naszych 
boxów oraz nowoczesny design. ............................... O NAS

SALON POKAZOWY
ul. Bartycka 26, pawilon 16A, lokal 824, Warszawa

HALA PRODUKCYJNA



ZAUFALI NAM

Patronat techniczny: Patronat Medialny:

®

 Instytut Techniki Budowlanej

®



PRODUKTY
Parking Magic Box – to szafa garażowa, która spełnia funkcję dodatkowego schowka, 
wykorzystując przestrzeń parkingową w garażu podziemnym do przechowywania 
sprzętów, które nie mieszczą się już w domu. Garażowy box został zaprojektowany 
aby wygodnie przechowywać wiele rzeczy codziennego użytku. ....................................

Produkty certyfikowane przez
®



OPIS TECHNICZNY

400kg

900mm 2250mm
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Box Standard wykonany jest z blachy ocynkowanej.
Doskonale komponuje z przestrzenią hali garażowej.

Nośność boxu poparta atestem to 400 kg.

Grubość blachy 0,8mm/1mm.

Pojemność boxu to 1,82m3 /1822 litry.

W cenie uwzględniona jest jedna półka z regulacją wysokości oraz 
na stałe wmontowany pod szafą garażową uchwyt na rower.

BOX STANDARD

900mm 2250mm
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Box Standard wykonany jest z blachy ocynkowanej.
Doskonale komponuje z przestrzenią hali garażowej.

Nośność boxu poparta atestem to 400 kg.

Grubość blachy 0,8mm/1mm.

Pojemność boxu to 2,23m3 / 2230 litry.

W cenie uwzględniona jest jedna półka z regulacją wysokości oraz 
na stałe wmontowany pod szafą garażową uchwyt na rower.

BOX STANDARD WYSOKOŚĆ 230 CM

400kg
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500kg

900mm 2250mm

NO LIMIT

Box Standard XXL wykonany jest z blachy ocynkowanej.
Doskonale komponuje z przestrzenią hali garażowej.

Nośność boxu poparta atestem to: 500 kg dla części górnej 
i bez limitu dla części dolnej.

Grubość blachy 0,8mm/1mm.

Pojemność boxu dla części górnej to 1,82m3 /1822 litry, 
dla części dolnej to 2,43m3 /2430 litrów.

W cenie uwzględniona jest jedna półka z regulacją wysokości.

BOX STANDARD XXL

400kg

900mm 2500mm

90
0m

m
12

00
m

m
SK

RZ
YN

IA
PO

DS
TA

W
A

Box Standard wykonany jest z blachy ocynkowanej.
Doskonale komponuje z przestrzenią hali garażowej.

Nośność boxu poparta atestem to 400 kg.

Grubość blachy 0,8mm/1mm.

Pojemność boxu to 2,02m3 / 2020 litry.

W cenie uwzględniona jest jedna półka z regulacją wysokości oraz 
na stałe wmontowany pod szafą garażową uchwyt na rower.

BOX STANDARD PLUS

OPIS TECHNICZNY



CO NAS WYRÓŻNIA

Podstawa boxu zaprojektowana jest z dbałoscią o komfort 
użytkowników. Brak przednich �larów umożliwia swobodne 
wjeżdżanie i wyjeżdzanie autem spod skrzyni.

Montaż boxu nie wymaga kotwienia, jest wolnostojący.

Box nie poddaje się rdzewieniu.

Box wyposażony jest w dwa siłowniki hydrauliczne, 
które równomiernie unoszą przednią klapę, co wpływa 
na komfortowe użytkowanie.

Box posiada wmontowany trwale uchwyt do
przypięcia rowerów.

Box posiada półki do samodzielnej regulacji wysokości.

Box posiada bezpieczny zamek rozporowy.



CO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ 
W PARKING MAGIC BOX?

Sprzęt sportowy: 
rowery, kije do golfa 
a nawet narty, snowboardy, 
deski sur�ngowe, 
sprzęt do nurkowania.

Wyposażenie dla dziecka: 
fotelik, wózek, kołyska, stare 
zabawki i ubranka.

Skarby majsterkowicza: 
składane drabiny, skrzynki 
z narzędziami, przewody, 
narzędzia elektryczne, farby.

Sprzęt motocyklowy: 
kaski, łańcuchy, skrzynie.

Opony: 
komplety opon zimowych 
i letnich.

Walizki: 
kufry, torby podróżne,
bagaże.



Bezpieczeństwo produktów poparte dokumentacją
Jako jedyna �rma w Polsce uzyskaliśmy certy�kat PPOŻ wydany przez 
Państwowy Instytut Techniki Budowlanej.
Atest tonażowy szafy garażowej.
Certy�kat świadczący o trudnopalności farby TIGER pokrywającej box. 
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich- decyzja z dnia 04.10.1996r.(96/603/WE)/
Wykaz produktów klasy A „materiały niepalne”.
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich- decyzja z dnia 02.12.2010r. (2010/737/UE)/
Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r.; 
Rozdział 8 Wymagania przeciwpożarowe dla garaży § 274. 
Box objęty jest 24 miesięczną gwarancją.

BRĄZOWY SPONSOR 2019



TORINO BIS Agnieszka Leszczak
ul. Armii Krajowej 8, 17-300 Siemiatycze 
NIP: 578 272 15 77, REGON: 366592244

Numer konta bankowego: 
79 1160 2202 0000 0003 6976 2412 

www.parkingmagicbox.com

email: kontakt@parkingmagicbox.com
tel.: +48 504 505 718

www.facebook.com/parkingmagicboxcom

KONTAKT
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