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FALCOARBRE

Qua design is dit stijlvolle boomrooster afgeleid 

van het andere boomrooster in het Falco 

assortiment; FalcoKiQ.  

De budgetvriendelijke FalcoArbre is eenvoudig te 

monteren en uitermate geschikte voor plaatsing 

in een omgeving met lichte belasting, zoals 

bijvoorbeeld pleinen of voetgangersgebieden.

BUDGET | vr iendel i jk

EENVOUDIG | montage is  makkel i jk

DESIGN | mooi  vormgegeven

FALCO

ARBRE

V O O R  E E N  M O O I E R E  B U I T E N W E R E L D



FALCOARBRE

De FalcoArbre beschermt de wortels van de boom en zorgt er 

tegelijkertijd voor dat de wortels  geen obstakels vormen  in 

de openbare ruimte. 

De FalcoArbre heeft een rechthoekig buitencontour zodat het 

straatwerk er gemakkelijk omheen kan worden gelegd en 

een cirkelvormig binnencontour voor de stam van een boom. 

Tevens zorgen de uitsparing rondom de centrale opening 

ervoor dat de boom genoeg zuurstof en water tot zich kan 

nemen.

FalcoArbre bestaat uit een tweedelig rooster. De 2 delen van 

het rooster zijn eenvoudig aan elkaar te bevestigen. FalcoAr-

bre is gemaakt van verzinkt staal dat op verzoek gepoeder-

coat kan worden in een gewenste kleur. 

Falco voldoet aan de criteria voor duurzaam inkopen van de 

overheid. Verder is FalcoArbre 100% recyclebaar aangezien 

verzinkt staal compleet te recyclen is.

Het zuivere zink (99,98888) wordt aangebracht op staal. Het 

zink offert zich op om het staal te beschermen, door dit opof-

feren komt het zink door afregenen en oplossing met de lucht 

weer terug in de natuur en bodem.

Dit nieuwe Falco boomrooster is leverbaar  in de volgende 

afmeting; 104 cm x 104 cm met een diameter opening van 60 

cm. Bij het vastleggen van het formaat van FalcoArbre is re-

kening gehouden met de afmeting van een halve stoeptegel, 

hierdoor hoeven de tegels rondom niet in vreemde formaten 

gesneden te worden.
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FALCOARBRE

omschrijving  artikelnummer

Stalen boomrooster model FalcoArbre, 

afmeting 1045x1045mm, diameter opening 600mm 32.282.105

Stalen boomrooster model FalcoArbre, 

afmeting 1045x1045mm, diameter opening 600mm, 

gepoedercoat in RAL ____, kleur __________ PC32.282.105

STRAAT- EN PARKMEUBILAIR |  FalcoArbre


