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FALCOPARK PARKBANKEN

Op een eigentijdse manier zijn veelgebruikte 

materialen zoals hardhout en beton gecombineerd 

en verwerkt in deze parkbanken.  

Daarnaast zijn het ook nog eens solide banken met 

een lange levensduur. Laat u inspireren!

FLEXIBEL | creat ieve vr i jheid

TIJDLOOS | en sol ide straatmeubi lair

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

DUURZAAM | conform cr i ter ia  inkopen

FALCO

PARK



STRAAT- EN PARKMEUBILAIR |  FalcoPark

FALCOPARK

Beton met houten delen is een eenvoudige ma-

nier om zitplaatsen buiten te creeeren. En deze 

zitplaatsen passen in een laag budget. De bank-

poten zijn van trilbeton, 85 mm dik en voorzien 

van een markeringslijn als plaatsingshulp. De 

bank en tafel hebben FSC® gecertificeerde hardhouten de-

len. De steunen en houten delen worden los geleverd.

Voordelen

Het is een onderhoudsarme oplossing voor locaties waar 

weinig onderhoud wordt gepleegd. De degelijkheid en prakti-

sche vorm van het ontwerp van deze serie is ideaal gebleken 

in het gebruik. 

- Door het combineren van de banken met of zonder rug-

leuning en een tafel ontstaat een prijsgunstige picknickset.

- De serie is leverbaar met FSC® gecertificeerd hardhout

- Door gebruik te maken van duurzame materialen is de le-

vensduur bijzonder groot.

- De stevige verbindingen en degelijke materialen maken 

het haast onmogelijk voor vandalen grote schade aan te 

richten.

- De betonnen parkbank serie is bestand tegen alle weers-

invloeden.

Kleuren

De kleurcombinatie van de naturelle kleur van hout en het 

grijze beton zorgen voor een robuuste combinatie.

Technische gegevens

De betonnen bank- en tafelpoten zijn 85 mm dik, gemaakt 

van trilbeton en voorzien van een markeringslijn. Bij de uit-

voering met FSC-gecertificeerd hardhout telt de bank met 

rugleuning 4 delen en de bank zonder rugleuning 2 delen 

van 40x120x1950 mm. De tafel is voorzien van 4 delen van 

40x145x1950 mm.

De betonnen parkbanken serie wordt in onderdelen geleverd. 

Door de betonschroefhulzen kunnen de zit-, rug- en tafelde-

len eenvoudig gemonteerd worden. De bouten M10x60 wor-

den meegeleverd.

De steunen worden ingegraven tot de daarvoor aangegeven 

markering.

Onderhoud

De hardhouten delen vergrijzen na verloop van tijd. Indien u 

dit wenst, kunt u dit tegengaan door de hardhouten delen te 

behandelen met olie, blanke lak of verf. Om de bank langer 

mooi te houden, is het noodzakelijk om deze behandeling re-

gelmatig opnieuw uit te voeren.

KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

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

FALCOPARK

omschrijving  artikelnummer

Parkbank FalcoPark met betonnen bankpoten om in te graven, 

zitting en rug van onbehandeld FSC® gecertificeerd hardhout 40x120 mm, 

banklengte 195 cm 34.501.011

Parkbank FalcoPark met betonnen bankpoten om in te graven, 

zitting van onbehandeld FSC® gecertificeerd hardhout 40x120 mm, 

banklengte 195 cm 34.502.011

Parktafel FalcoPark met betonnen tafelpoten om in te graven,

tafeldelen van onbehandeld FSC® gecertificeerd hardhout 40x145 mm, 

lengte 195 cm 34.505.011
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