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FALCOLITE

De FalcoLite overkapping is de transparante 

fietsoverkapping waar bijna elk Falco fietsenrek in 

past. Inmiddels zijn er ook al een aantal praktische 

en stijlvolle variaties op ontstaan. De FalcoLite 

wordt ook veel toegepast als rokersoverkapping in 

combinatie met banken of stoeltjes, afvalbakken en 

asbakken. Zoals de naam al suggereert is het zicht 

van binnen naar buiten en andersom uitstekend; 

het licht heeft vrij spel. De omgeving blijft dus 

zichtbaar dankzij de constructie. Een slimme 

oplossing die de dominantie van de overkapping 

in de omgeving aanzienlijk vermindert. 
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FALCOLITE

Door de grote inloophoogte en diepte is het eenvoudig par-

keren van de fiets. Door de grote opening aan de voorkant 

kan de fiets makkelijk geparkeerd worden. En door twee zij-

wanden toe te passen, wordt de overkapping ook geschikt als 

rokersoverkapping.

Ook de staanders nemen weinig plaats in wat bijdraagt aan 

het ruime karakter van de fietsoverkapping. Door de grootte 

van de overkapping blijft de hele fiets droog tijdens een zwa-

re bui. Er is ook voldoende ruimte om het slot los en vast te 

maken zonder meteen het hoofd te stoten. 

Door de vormgeving is de FalcoLite overal in de openbare 

ruimte toe te passen. De FalcoLite past prima in moderne 

stadscentra of op het bedrijfsterrein, maar ook in groene zo-

nes misstaat de FalcoLite niet. Met het gekozen materiaal is 

voorkomen dat de overkapping een visueel obstakel zou vor-

men in het landschap en zorgt ervoor dat deze overkapping 

toepasbaar is in elke omgeving. Uitgevoerd in slagvast poly-

carbonaat kan de FalcoLite ook in de openbare ruimte en bij 

scholen ingezet worden.

Varianten

Door combinaties te maken van de enkelzijdige en dubbel-

zijdige overkappingen kan onbeperkt in alle richtingen uitge-

breid worden. Looppadafsluitingen en deuren met polycar-

bonaat zijn veel voorkomende opties.

De looppadafdekking bestaat uit een transparante overbrug-

ging van het looppad, tussen twee stallingen. Zo ontstaat een 

geheel afgesloten overkapping. 

De FalcoLite kan ook uitstekend toegepast worden als “ro-

kersoverkapping” compleet met zitbank en asbak.

Door het gebruik van kleur past de FalcoLite perfect in de om-

geving of wordt het juist een opvallende verschijning.

Constructie

De gelaste frames zijn geproduceerd uit kokerprofiel 50 x 50 

mm en voorzien van voetplaten 120 x 100 x 8 mm. De speci-

ale driehoekige gordingen (3 per vak) bestaan uit gekante 2,5 

mm dikke staalplaat en dienen tegelijkertijd als goot. Deze 

goten/gordingen worden bevestigd op speciale hoekstukken 

die op het spant zijn gelast en met bouten verbonden. De 

dakplaten worden via draag- en spanbeugels (6 per vak) op 

de constructie gemonteerd. Hierdoor hebben de platen vol-

doende “bewegingsruimte” (voor uitzetting) tijdens de ver-

schillende temperaturen. 

De bekleding van het dak, de achter- en zijwand is standaard 

in polycarbonaat. De staalconstructie is thermisch verzinkt 

volgens NEN-EN-ISO 1461. De spanbeugels en glaslijsten zijn 

sendzimir verzinkt.

Maatvoering

De FalcoLite heeft een totale hoogte van 226,5 cm, de vrije 

hoogte aan de voorzijde is 210 cm, de enkelzijdige uitvoering 

is diep 254 cm, de dubbelzijdige variant heeft een dakbreedte 

van 346 cm. De vaklengte is 300 cm hart op hart spant met 

een dakoverstek van 12,5 cm aan beide zijden. Voor de Falco-

Lite zijn prefab betonvoeten leverbaar van 45 cm hoog. Uiter-

aard kan Falco ook de fundatie en montage verzorgen. 
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Plaatsing

We adviseren bij montage door Falco eerst de bestrating te 

leggen in verband met het bepalen van de juiste hoogte van 

de overkapping. Ook gegevens over bereikbaarheid, eventu-

eel afschot, puin of andere materialen dan zand in de grond 

zijn belangrijke gegevens. Falco monteert de overkapping al-

tijd waterpas. Herbestrating is niet standaard opgenomen in 

de prijs.

Kleuren

De thermisch verzinkte stalen delen kunnen aanvullend ge-

poedercoat worden in een standaard RAL kleur. U heeft hier 

de keuze uit ruim 190 kleuren. Naast de esthetische keuze ver-

lengt u met een aanvullende poedercoating de levensduur 

van het product, mits onderhouden. Bij Falco worden de 

producten voor het poedercoaten thermisch verzinkt. De po-

lycarbonaat dakplaten/zijwanden zijn glashelder uitgevoerd. 

Advies op maat?

Neem voor een advies op maat contact op met één van de 

productadviseurs van Falco. Bel via 0546 55 44 44.

MILIEUKOSTENINDICATOR

Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaam-

heid en duurzame producten. Wij besteden al jaren aandacht 

aan hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen 

aanbieden. Daarom hebben wij met de Milieukostenindicator 

(MKI) inzichtelijk gemaakt welke impact onze producten op 

het milieu hebben. Voor de FalcoLite is de (ongeverifieerde) 

MKI-waarde beschikbaar. Deze waarde kunt u aanvragen 

door hier te klikken en vervolgens het formulier in te vullen 

dat staat in het gele blok onder ‘MKI waarde aanvragen’.

KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik hier voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.

OVERKAPPINGEN | FalcoLite

https://www.falco.nl/producten/overkappingen/transparante-overkappingen/fietsoverkapping-falcolite.html
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FALCOLITE
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FALCOLITE

dubbelzijdig, 1-vaks
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combi uitvoering, 1-vaks
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