
En bomstærk mulighed
Gør stedet mere eksklusivt for 
betalende gæster - det betaler sig

• Bom detekterer bil og åbner automatisk 

• Nem kontaktløs betaling (fx ved udkørsel) 

• Gratis adgang med adgangskode

• Safety loop = nul bommerter, nul buler

• Systemet betaler hurtigt sig selv hjem 

Når en bil ankommer, detekteres den af bommen, som 
åbner automatisk for nem indkørsel til P-området. Ved 
udkørsel åbner bommen, når betaling er modtaget ved 
betalingsstanderen foran bommen. Alternativt kan bommen 
åbnes med indtastning af kode, der kan udleveres til 
personale, leverandører og særlige gæster.

Dette er standardløsningen, men det 
er selvfølgelig også muligt at modtage 
betaling ved indkørsel, benytte en 
betalingsautomat uden bom og/eller 
løsning med nummerpladegenkendelse.

ATKI tilbyder en komplet nøglefærdig 
løsning, der inkluderer udstyr, 
installation, skiltning og evt. 
kameraovervågning.

... for at lade besøgende bidrage 
til vedligehold og udvikling af det 
stykke kulturarv, de benytter.

Enkeltbomsløsning

Bidragsstander uden bom
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Tobomsløsning

EKSKLUSIVT 
OMRÅDE

Bommen giver besøgende til park 
og skov mulighed for at bidrage
til vedligehold og udvikling af 
vores fælles kulturarv. Gæster til 
slot og restauranter får et signal 
om eksklusivitet og parkerer u/b 
vha. en kode.”

“
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Vi kommer gerne 
ud til en uforplig-
tende snak om 
mulighederne  
- uden beregning.
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V E L K O M M E N

Udkørsel



                                         

På Dragsholm Allé har ATKI installeret en 
bom, som automatisk åbner ved indkørsel. Ved 
udkørsel indsættes betalingskort i standeren 
lige foran bommen. Prisen er kr. 50, som går 
til vedligehold og udvikling af slot, park og 
skov.

Gæster til slottets hotel og restaurant samt 
møde- og selskabsgæster parkerer uden 
beregning på slottets område, da de modtager 
en kode til gratis udkørsel.

Alléen er smal, og Dragsholm Slot har valgt en 
enkeltbomsløsning. Dette betyder, at gæster 
på vej ud fra slotsområdet har forkørselsret.

Bom på Dragsholm

VEND

Slottet er et af Danmarks ældste, og har i mere 
end 800 år ligget i det smukke Odsherred. 
Imens har krige raset, adelen har giftet sig i 
slotskirken og prominente fanger er blevet ført 
over slotsgården. 

I dag fungerer Dragsholm Slot som hotel med 
41 dobbeltværelser, to anerkendte restauranter, 
selskabs-, kursus- og konferencevirksomhed 
samt kirke til bryllupper og gudstjenester. 
Kunsten er at bevare og viderebringe den 
historiske autenticitet og områdets karakter og 
samtidig bringe slottet og dets kulturhistorie ind 
i det 21. århundredes funktionalitet og æstetik.

dragsholm-slot.dk
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