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FALCOSPAN

De FalcoSpan overkapping is een praktische 

en toch strakke oplossing van Falco voor het 

overkappen van fietsen, bezoekers of rokers.

Deze overkapping is eenvoudig in opbouw, en is 

esthetisch zonder meer een goede optie. Met het 

karakteristieke kenmerk van het “zwevend” dak, 

is de FalcoSpan een overkapping met een open 

karakter.

FalcoSpan, een overkapping met een zeer open 

karakter.

DUURZAAM | conform cr i ter ia  inkopen

ESTHETISCH | verantwoord
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TRANSPARANT | open karakter



FALCOSPAN

Het karakteristieke kenmerk is het zwevende dak tussen de 

staanders. Doordat de staanders niet op de hoeken zijn ge- 

plaatst, maar 400 mm er vanaf, wordt deze indruk gewekt.

Deze overkapping heeft een zeer open karakter, maar kan 

door het plaatsen van bijvoorbeeld traliewanden ook eenvou-

dig gebruikt worden om onbevoegden buiten te houden. Via 

wanden van bijvoorbeeld hardglas 8 mm kunt u de stalling af-

sluiten tegen wind en regen. Toch blijft de noodzakelijke soci-

ale controle dan gewaarborgd. De FalcoSpan wordt gebruikt 

als fietsenstalling, maar ook als rokersoverkapping en abri. 

Voordelen

Het gebruikersgemak wordt bij dit product met name bepaald

door het praktische ontwerp en het grote oppervlak dat over-

kapt kan worden. De FalcoSpan is naar alle zijden te combi-

neren. Zo kan er speels omgegaan worden met de beschik-

bare ruimte. 

De overkapping is de ideale rookplaats voor scholen of be-

drijventerreinen, of als bushokje of fietsoverkapping in te zet-

ten. De ruime afmetingen, de stevige profielen en het open 

karakter maken de FalcoSpan zo populair. Het is een beproefd 

model dat al op vele plaatsen met succes is geplaatst.

•  Transparante overkapping zodat het zicht naar binnen en-

naar buiten niet belemmerd wordt.

• Standaard bestaat de FalcoSpan overkapping uit een da-

kelement en staanders, maar door toevoegen van hard-

glas kan de overkapping ‘dicht’ gemaakt worden.

• Optioneel leverbaar met wandbekleding van traliewerk, 

gedrukt en geweven gaas of polycarbonaat dik 6 mm. 

Eventueel afsluitbaar met een deur.

• Het regenwater wordt verzameld in het dakprofiel. Via de 

staanders wordt het water via een afvoer boven het maai-

veld afgevoerd.

• Bij gebruik van tussenstaanders ontstaat er tussen twee 

daken een opening. Deze is naar wens op te vullen met 

een stalen profiel als dakkoppellijst.

• De stevige verbindingen en degelijke materialen maken 

het haast onmogelijk voor vandalen grote schade aan te 

richten bij deze producten.

• De FalcoSpan overkapping is bestand tegen alle weersin-

vloeden. Hierdoor is de overkapping onderhoudsarm.

Dakbekleding

De FalcoSpan is standaard verkrijgbaar met aluzinc dam-

wand dakbekleding. Daarnaast is de FalcoSpan, op aanvraag,

ook verkrijgbaar met helder polycarbonaat damwandprofie 

platen, waardoor er o.a. meer lichtinval in de overkapping 

aanwezig is.

Kenmerken polycarbonaat damwandprofielplaat:

• Glashelder

• Weerbestendig

• Optisch heldere lichtdoorlaat

• Exceptionele slagvastheid

• Brandveiligheid
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Toepassingen en toepassingsgebieden

De FalcoSpan wordt ingezet voor allerlei doeleinden. Als 

fietsenstalling, rokersruimte, wachthokje maar ook als luifel. 

Door het esthetische karakter en de vormgeving is deze over-

kapping geschikt om overal te plaatsen, van recreatiegebied 

tot in stedelijke omgevingen.

Kleuren

Uiteraard kunnen diverse thermisch verzinkte staaldelen in 

een standaard RAL kleur gepoedercoat worden. Door te vari-

eren met kleurcombinaties kunnen verrassende effecten wor-

den bereikt. Bel voor de mogelijkheden in meerdere kleuren 

met onze afdeling verkoop.

TECHNISCHE INFORMATIE

Constructie

Dak is opgebouwd uit een damwandprofiel dat ligt in een G 

profiel daklijst. Voor een goede afwatering is er een monding

in de staander waardoor het water naar beneden loopt tot het

afvoerbuisje 100 mm boven het maaiveld (waar het water uit

wordt geleid). De hele staalconstructie is thermisch verzinkt

volgens NEN-EN-ISO 1461.

Het dak is bekleed met op maat gemaakte aluzinc damwand-

profielplaten of met meerwandige polycarbonaat beplating. 

In veel gevallen worden de aluzinc dakplaten 2-zijdig gepoe-

dercoat.

Maatvoering

De standaard uitvoering bestaat uit:

• Het dakelement; van Falco randprofiel dat dienst doet als 

goot en boei van 150 mm hoog en 50 mm diep. De dak-

bedekking is van aluzinc profielplaten of polycarbonaat. 

Door de wijze van behandeling door thermisch verzinken 

kan de dakrand ruw zijn!

• De staanders; van buisprofiel 120x120 mm en eventueel 

voorzien van een zware prefab betonnen sloof. Vrije over-

kappinghoogte is 210 cm.

• De palen voor de wanden zijn van 40x40 mm. 

• De dakbreedte is leverbaar in 1160, 1690 en 2220 mm.

• De daken zijn leverbaar in lengtes van 1160 mm, 1690 

mm, 2220 mm, 2750 mm, 3280 mm, 4340 mm en 5450 

mm. Andere lengtes op aanvraag.

Fundatiemogelijkheden

De staanders kunnen voorzien worden van een betonvoet 

met een speciale vorm voor het tegenwicht. De wandpaal 

heeft een betonvoet onder maaiveld van 30x30x30 cm. 

Uitvoeringen

De FalcoSpan overkapping is optioneel met deur verkrijgbaar. 

Er zijn veel uitbreidingsmogelijkheden door het aanbrengen

van de tussenkolom en afdekplaat over open ruimte tussen 

de verschillende overkappingsdelen.

Varianten

Grote voordeel van de FalcoSpan is dat hij naar alle zijden 

kan worden uitgebreid en open of gesloten kan worden gele-

verd. De wandelementen zijn op vele plekken te plaatsen met 

allerlei bekledingen, denk hierbij aan hout of glas.

Falco Combitip

Dit product is goed te combineren met de FalcoBloc en Falco-

Perfo banken. Voor een rokersoverkapping past de asbak Fal-

coPito of FalcoAsh bijvoorbeeld prima bij deze overkapping.

Alle fietsparkeersystemen passen onder de FalcoSpan, van 

het A-11 fietsenrek tot het FalcoSound fietsenrek en van het 

Ideaal 2.0 fietsenrek tot het etagerek FalcoLevel Premium+.

De prijzen voor overkappingen zijn op aanvraag. Op basis 

van uw gegevens en wensen offreren wij een projectprijs op

maat.

KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik hier voor meer informatie over kwaliteitszorg, onder-

houd en service.
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FALCOSPAN FIETSOVERKAPPING VOOR ETAGE 

FIETSENREKKEN

Dubbellaags fietsparkeren is erg populair, en de vraag naar 

geschikte overkappingen voor etagerekken is enorm toe-

genomen. Onder deze FalcoSpan fietsoverkapping kunnen 

etagerekken zoals FalcoLevel Premium+ en FalcoLevel Eco 

met gemak geplaatst worden, en zo wordt het aantal fiets-

parkeerplaatsen verdubbeld. De hoogte van een FalcoSpan 

fietsoverkapping is 290 cm. Verder heeft deze verhoogde uit-

voering dezelfde specificaties en mogelijkheden als de ‘nor-

male’ uitvoering.

De stalen delen kunnen gepoedercoat worden in een van de 

gewenste 190 kleuren.

Het dak is gemaakt van aluzinc profielplaten.
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FALCOSPAN

2 vaks (1 begin- en 1 aanbouwvak), afmeting 2x3280x1690m

FALCOSPAN

1 vaks (1 beginvak), afmeting 3280x2220m

FALCOSPAN, VERHOOGD

1 vaks (1 beginvak), afmeting 4340x2220m
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