
FALCOZAN

FalcoZan overdækningerne har en høj 

hærværkssikring. 

FalcoZan er desuden kendetegnet ved en stabil 

og robust konstruktion og mange muligheder for 

vægbeklædning.
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FALCOZAN

FalcoZan-180 og FalcoZan-360 anvendes hovedsagelig som 

åben cykelparkering. 

Stabiliteten opnås ved hjælp af den kraftige tagramme – en 

stærk konstruktion med integreret tagrende og taginddæk-

ning. Også væggene består af solide basiskonstruktioner i 

stål. Selv nedløbsrørene er af stål. 

Vægbeklædning

Med denne serie har du mange muligheder for vægbeklæd-

ning. De hyppigst anvendte vægbeklædninger er stadig alu-

zink-trapezplade og åben hårdttræbeklædning, men denne 

overdækning udføres også med andre materialer, f.eks. tråd-

gitter, perforeret plade, plastpaneler, horisontale plader, po-

lykarbonat, hårdttræ, profiltræ osv. Beklædningen monteres 

altid på en varmgalvaniseret stålramme, der kan pulverlake-

res i en ønsket farve.

Fordele

• Masser af plads til at manøvrere og parkere.

• Stort udvalg af materialer til vægbeklædning, f.eks. tråd-

gitter, hårdttræ, perforeret plade, trapezplade med eller 

uden pulverlakering m.m.

• Slidstærke materialer, som giver en ekstra lang levetid.

• Én stor tagramme med integreret tagrende. På større kon-

struktioner består taget dog af flere tagrammer.

• Falco benytter en stålkonstruktion til at bære overdæknin-

gen. Denne er langt mere holdbar end f.eks. en konstruk-

tion af træ.

• Masser af muligheder inden for standardmålene, men vi 

har også flere gange haft succes med design, der ligger 

uden for disse.

• Skarp prissætning takket være mange års erfaring med 

produktet samt egenproduktion i stort antal.

• De faste samlinger og robuste materialer gør det stort set 

umuligt for hærværksmænd at forårsage store skader på 

denne overdækning.

Tekniske oplysninger

Standardtaget monteres på de bærende sidebjælker. Taget er 

sammensat af overliggere, som er omgivet af en G-profil, og 

har en enkelt åbning, hvor nedløbsrøret monteres.

Hvis der anvendes en bagvæg, monteres der på bagsiden 

mellem bjælkerne en stålramme af 40x20 mm rørprofiler. 

Herpå fastgøres den valgte beklædning. Ved tilbygningsmo-

duler lægges tagene tæt sammen, og den midterste bjælke 

forsynes med en tagstøtte, som understøtter begge tage. For 

at opnå en vandtæt aflukning anvender vi en sålbænkprofil.

Dimensioner

Højden fra jordniveau til undersiden af taget er 210 cm (fri-

højde). En standardbjælke måler 210x192 cm. Bjælken består 

af en 50x50 mm rørprofil og er forsynet med to bundplader 

på 120x100 mm. Et tagelement måler 249,5x398 cm. Ned-

løbsrøret består af et 60 mm rør, der hælder nedad. Taget er 

beklædt med aluzink-trapezplade med en tykkelse på 1 mm.

Farver

Stålkonstruktionen og væggene på FalcoLok kan mod ekstra-

betaling forsynes med pulverlakering i en ønsket RAL-farve. 

Fundament

Til FalcoZan/FalcoLok-180 anvendes betonfødder på 

250x200x260x290x450 mm til de bærende elementer.  Til bag-

vægge anvendes en anden type betonfødder på 300x300x200 

mm.

Bladfang

I tagrenden kan monteres et bladfang, så tagrenden ikke 

stopper så hurtigt til.
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FALCOZAN-180

FalcoZan-180 er en stabil, varmgalvaniseret overdækning, 

som er opbygget af sammensvejste bjælker af 50 mm pro-

filrør og tagflader i stål med integreret tagrende. På grund 

af den benyttede varmgalvaniseringsmetode kan taginddæk-

ningerne have en ru overflade. Dette har ingen betydning for 

kvaliteten. Tagbeklædningen består af 1 mm tykke aluzink-tra-

pezplader med integreret tagrende i stål. 

Hvert modul har plads til maks. 10 cykler (ved 37,5 cm pr. cy-

kel). Modulernes mål er L 398 x D 250 x H 210/225 cm. Falco-

Zan-180 er desuden kendetegnet ved en meget stabil og ro-

bust konstruktion og mange muligheder for vægbeklædning. 

Du kan vælge mellem hårdttræ, perforeret plade, horisontalt 

monteret trapezplade, trådgitter m.m. 

Det er også muligt at montere en ekstra beklædning på tag-

inddækningen i form af en forsatsinddækning i stålplade el-

ler træ. 

FALCOZAN-360

FalcoZan-360 er den dobbeltsidede udgave af FalcoZan-180. 

Den mest stabile varmgalvaniserede overdækning i dobbelt-

sidet udgave. Den er opbygget af sammensvejste bjælker af 

50 mm profilrør og tagflader i stål med integreret tagrende. 

På grund af den benyttede varmgalvaniseringsmetode kan 

taginddækningerne have en ru overflade. Dette påvirker ikke 

kvaliteten.

Tagbeklædningen består af 1 mm tykke aluzink-trapezpla-

der med integreret tagrende i stål. Hvert modul har plads til 

maks. 20 cykler (ved 18,75 cm pr. cykel). Modulernes mål er 

L 398 x B 500 x H 210/225 cm.

Til vægbeklædning kan der bl.a. vælges mellem hårdttræ, 

aluzink-trapezplade, perforeret plade, trådgitter m.m. Des-

uden kan taginddækningen forsynes med en ekstra inddæk-

ning.
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FALCOZAN-180

enkeltsidet, 2 moduler, vertikal åben træbeklædning
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FALCOZAN-360

dobbeltsidet, 1 modul, vertikal åben træbeklædning

Art nr.

FalcoZan-360 1 vaks
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FÅ ET SKRÆDDERSYET TILBUD

Ring til Falcos produktrådgivere – 7536 8100, så udarbejder vi en skræddersyet projektpris ud fra dine oplysninger og ønsker. 

Du kan også skrive til info@falcoas.dk.
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