
PARKERINGSBØLJE

Falcos parkeringsbøjle er efterhånden at finde i de 

fleste byer.

Takket være den enestående låsemekaniske 

er parkeringsbøjlen meget let at betjene og 

derved reservere parkeringspladsen til rette 

vedkommende. 

Ofte anvendes parkeringsbøjlen i bycentrums 

hvor der er også er beboelsesejendomme med 

tilhørende p-pladser. Den største udbredelse 

er dog hos almene boliger og virksomheders 

p-pladser. Til p-bøjlen kan medleveres reflekser for 

at øge sikkerheden og synligheden.

PARKERINGS

BØLJE

ENESTÅENDE | låsemekaniske 

BÆREDYGTIG | imødekommer købers ønsker

PARKERING | afgrænsning
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PARKERINGSBØJLE

Falcos parkeringsbøjle er den rigtige løsning til afgrænsning 

på parkeringspladsen. Parkeringsbøjlen rejses op og den klik-

ker automatisk på plads. Ved hjælp af euro-profil cylinderen 

låses parkeringsbøjlen op og lægges nemt ned igen. 

Ved en placering af parkeringsbøjlen i midten af p-pladsen 

undgås uønsket parkering. Med den korrekte placering kan 

P-bøjlen også fungere som en begrænset beskyttelse mod 

tyveri af bilen. Men, beslaget er ikke udviklet til dette formål 

og derfor ikke beregnet til det. 

Parkeringsbøjlen bliver leveret pakket i en æske med bores-

kabelon så du nemt kan placere bøjlen korrekt. Flisen har en 

rille, der lader parkeringsbøjlen ligge plant med terræn og 

derfor ikke beskadiges ved overkørsel, påkørsel m.m. Ligele-

des er risikoen for at den intetanende fodgænger falder over 

bøjlen.

For minimal risiko for skader kan der påklæbes refleksbånd 

for at højne synligheden.

Modsat andre tilsvarende parkeringsbøjler på markedet, pro-

duceres denne i på vores egen fabrik i Holland og kvaliteten 

er i top. Parkeringsbøjlen er populær og kan derfor produ-

ceres i stort antal, hvilket betyder en særdeles attraktiv pris.

Bøjlen kan leveres med euro cylinderlås og 3 nøgler. Ved le-

vering af flere p-bøjler kan disse cylinderlåse kodes ens eller 

forskelligt afhængigt af kundeønske. Ligeledes er et system 

med en hovednøgle er muligt. 

Anvendelse

Parkeringsbøjlen er især velegnet i byerne og ved lejligheds-

komplekser, hvor der ofte mangel på parkering. Dybest set 

er den uundværlig overalt, hvor der er behov for at sikre p-

pladsen.

Montage

Parkeringsbøjlen kan leveres til påboltning på terræn, eller 

som det oftest sker, med betonflise. 

Alle nødvendige skruer m.m. er indeholdt i leverancen.

Vedligeholdelse

Parkeringsbøjle er fremstillet i varmgalvaniseret stål og be-

høver derfor ingen nævneværdig vedligeholdelse. Dog anbe-

fales det at rengøre produktet samt arealet omkring dette for 

at opnå optimal funktion.

Hvad angår cylinderlåsen bør denne vedligeholdes som ved 

andre låse.

PARKERINGSPRODUKTER | Parkerings bøj le 
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PARKERINGSBØJLE

Beskrivelse varenr.

Parkeringsbøjle, Ø48mm, automatisk click-system   

Med cylinderlås, 3 nøgler, forskelligt kodet

Stål varmgalvaniseret  02.622.000

Parkeringsbøjle, Ø48mm, automatisk click-system   

Med cylinderlås, 3 nøgler, forskelligt kodet

Stål varmgalvaniseret,

med Refleksbånd, rød, 50 mm 02.622.005

Parkeringsbøjle, Ø48mm, automatisk click system   

Med cylinderlås, 3 nøgler, enslukkende

Stål: varmgalvaniseret 02.622.050

Parkeringsbøjle, Ø48mm, automatisk click system   

Med cylinderlås, 3 nøgler, enslukkende

Stål: varmgalvaniseret,

med Refleksbånd, rød, 50 mm 02.622.055

Betonfundament for parkeringsbøjle     

Med riller for skjul af bøjle

Vægt ca. 295 kg 02.622.101
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