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FALCOALIGN 
FIETSPARKEERSYSTEEM

FalcoAlign is een uniek en origineel fietsparkeersysteem.  

Het is een kantelbare fietssteun; indien de fietsstandaard 

niet wordt gebruikt verdwijnt  de standaard in de grond.  

Dit is een groot voordeel, de ruimte kan dan gebruikt 

worden voor markten en evenementen. Er staan immers 

geen fietsenrekken in de weg, een efficiënte inrichting 

van de openbare ruimte!
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FUNCTIONEEL | s traatmeubi lair



Materialen

FalcoAlign is gemaakt van staal en bestaat uit twee onder-

delen; een stalen bak met een inkeping en een stalen beugel. 

De stalen bak dient te worden gevuld met grind, dit dempt het 

geluid. Het fietsparkeersysteem FalcoAlign dient ingegraven

te worden in het straatwerk en neemt zeven stoeptegels in 

beslag. Het systeem is voorzien van rubberen stootdoppen, 

dit dempt het geluid. De beugel kan eenvoudig verwijderd 

worden met een sleutel voor onderhoud of vervanging.

Werking

Wanneer er een fiets geplaatst wordt in de inkeping van de 

FalcoAlign, zakt het voorwiel van de fiets een stukje in de 

grond. De stalen beugel “wipt” dan op uit de grond en zal het 

achterwiel omsluiten en op zijn plek houden.

Wanneer de fiets uit de FalcoAlign wordt gehaald, klapt de 

beugel de straat weer in. Dit is zeer ruimtebesparend. Indien 

er op deze plek een evenement plaatsvindt, zoals een markt 

of evenement, is de ruimte toegankelijk voor bezoekers.

Aanbindvoorziening

De stalen omsluiting waar het achterwiel in staat wordt ge-

bruikt om de fiets stevig te laten staan. Tevens kan de stalen 

beugel gebruikt worden als aanbindvoorziening om de fiets 

vast te zetten met een kettingslot.

Vuil

De FalcoAlign is zo ontworpen dat het systeem prima kan func-

tioneren als er kleine vuiltjes in de inkeping terecht komen. 

Indien er geen fiets geparkeerd staat in de FalcoAlign dan 

dekt de fietsomsluiting de ruimte af; bladeren of blikjes kun-

nen hierdoor niet verzameld worden in de inkeping. Regen-

water wordt afgevoerd door de open bodem de grond in. Het 

systeem kan worden schoongemaakt met een hogedrukspuit.

Kleur

Zowel de beugel als de bovenkant van de stalen grindbak zijn 

van staal en worden thermisch verzinkt. Een extra optie is om 

deze onderdelen te poedercoaten in een gewenste RAL kleur.

Ontwerp

Studio Milou Bergs heeft FalcoAlign ontworpen. 

In 2017 is Milou met deze innovatieve fietsklem afgestudeerd 

aan de Design Academy Eindhoven.
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