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FALCORELAX SERIE

De FalcoRelax is een serie straatmeubilair met 

exclusieve zitelementen die prima passen binnen 

de inrichting van de openbare ruimte. 

Met dit door ipv Delft ontworpen bankensysteem 

kan met verschillende standaardelementen een 

variatie aan zitmeubilair worden samengesteld. 

Uitgangspunt is een comfortabele, verzorgd 

uitziende houten bank met als samenstellende 

delen gepoedercoat staal en FSC® gecertificeerd 

hardhout.
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FALCORELAX

De FalcoRelax bankenserie is in relatief korte tijd zeer popu-

lair geworden bij vele gemeentes, instanties en bedrijven. 

Uitgangspunt is een comfortabele, verzorgd 

uitziende lattenbank met als samenstellende 

delen gepoedercoat staal en FSC® gecertifi-

ceerd hardhout.

De verbindingen zijn uit het zicht geplaatst. 

Dit alles zorgt ervoor dat de FalcoRelax bank 

een perfect gedimensioneerd geheel is van 

een hoge kwaliteit.

Voordelen

Tijdens het gehele proces van vormgeving en detaillering is 

ergonomie constant in ogenschouw genomen. Er is gekozen 

voor een zithoogte van 480 mm. Dit wordt met name door se-

nioren als aangenaam ervaren. Doordat de bank op meerde-

re plaatsen kan worden uitgevoerd met armleuningen wordt 

het opstaan uit de bank nog eens extra vergemakkelijkt. 

De houten delen als zit- en rugdelen worden in beginsel als 

prettiger ervaren dan stalen delen. Dit hoofdzakelijk vanwege 

de temperatuur. 

De FSC® gecertificeerde hardhouten delen bij de FalcoRelax 

zijn fraai afgerond waardoor het zitcomfort nog verder toe-

neemt. Binnen de FalcoRelax is het streven geweest optimale 

flexibiliteit in het ontwerp te bieden. 

Door enkele standaard banken en begin- en aanbouwele-

menten te combineren kan de ontwerper creatief omgaan 

met de plaatsing van de FalcoRelax banken.

 Foto: ipv Delft

Kleuren

Naast de esthetische keuze voor de combinatie van de na-

tuurlijke kleur van hout met thermisch verzinkt staal kunnen 

de stalen delen ook aanvullend gepoedercoat worden in 

een standaard RAL kleur. U heeft hier de keuze uit ruim 190 

kleuren. Met een aanvullende poedercoating verlengt u de 

levensduur van het product. Bij Falco blijven de producten 

voor het poedercoaten thermisch verzinkt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Constructiegegevens

Het meest aanwezige detail zijn de solide rechthoekige bank-

steunen. Deze steunen worden vervaardigd uit strip breed 

100 mm en hebben een dikte van 12 mm. Deze strip wordt la-

sergesneden om tot de taps toelopende vorm (100 – 70 - 100 

mm) te komen. Vervolgens worden de strippen gezet en afge-

last om tot de uiteindelijke banksteun te komen. Om scherpe 

delen te voorkomen worden de kanten aansluitend gebroken. 

De banksteunen zijn voorzien van gaten om de bank met de 

vaste ondergrond te kunnen verbinden. De FSC® gecertfi-

ceerde hardhouten bankplanken van 55x40 mm zijn allen af-

gerond. Aan de kopse zijden van de bank worden de planken 

voorzien van een aanvullende ronding om qua vormgeving 

in lijn met de bank te eindigen. Met andere woorden; aan 

alk detail is gedacht bij het ontwerp. De FSC® gecertificeerde 

hardhouten bankplanken worden blind bevestigd op een on-

derconstructie bestaande uit verbindingsstrippen 80x12 mm. 

De dubbelzijde zitbank met rugleuning wordt opgebouwd 

uit twee enkele zitbanken. Deze worden onderling verbon-

den met een drietal koppelelementen bestaande uit gebogen 

strip 80x12 mm.
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Maatvoering

De enkelzijdige zitbank 

met rugleuning en twee 

steunen heeft een totale 

hoogte van 938 mm, een 

zithoogte van 480 mm en 

een totale diepte van 721 

mm.

De enkelzijdige zitbank 

zonder rugleuning en twee 

steunen heeft een totale 

hoogte van 584 mm, een 

zithoogte van 480 mm en 

de totale diepte is 569 mm.

De dubbelzijde zitbank 

met rugleuning en drie 

steunen heeft een totale 

breedte van 1608 mm. De 

totale hoogte is 1028 en 

de zithoogte is 480 mm.

De banklengte is afhankelijk van de gekozen modellen. Het 

standaard model is lang 2080 mm, hart op hart banksteunen 

1950 mm.

De enkelzijdige stoel met 

rugleuning en twee steu-

nen heeft een totale lengte 

van 778 mm, een totale 

hoogte van 938 mm, een 

zithoogte van 480 mm de  

totale diepte is 721 mm. 

KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik hier voor meer informatie over kwaliteitszorg, onder-

houd en service.

Montage

De bank kan via de montagegaten eenvoudig met de vaste 

grond verankerd worden. Optioneel kan Falco deze bijbeho-

rende bevestigingsmaterialen meeleveren. De FalcoRelax 

wordt echter meestal geleverd met prefab fundatie. Deze fun-

datie bestaat uit een betonvoet afmeting 30x30x30 cm voor-

zien van 2 betonschroefhulzen M10x60 hart op hart 160 mm 

passend op de gaten van de banksteun. De voordelen van het 

toepassen van prefab fundatie zijn, een buitengewoon solide 

bevestiging, eenvoudige montage en een mooie afwerking 

in het straatwerk zonder dat hierin gaten geboord hoeven te 

worden.

Varianten

Van de hele serie die ontwikkeld is door ipv Delft zijn er direct 

een viertal uitvoeringen in productiegenomen.

Op basis van de reeds in productie genomen modellen kun-

nen vanzelfsprekend eenvoudig andere opstellingsmogelijk-

heden tot stand komen, zoals een dubbelzijdige stoel, een 

opstelling in een door u gewenste lengte dankzij begin- en 

aanbouwelementen, combinaties van banken met rugleu-

ning en zonder rugleuning, banken met aanvullende armleu-

ningen om individuele zitplaatsen te creëren, enz.

FSC® KEURMERK

Het materiaal van deze serie bestaat uit ther-

misch verzinkt staal en FSC® gecertificeerd 

hardhout. Dit zijn duurzame materialen want 

staal heeft een lange levensduur en is daarna 

volledig te hergebruiken. Het FSC® keurmerk 

staat garant voor hout dat op een verant-

woorde manier gewonnen is.

Falco gebruikt voor de productie van al haar straatmeubilair 

alleen FSC® gecertificeerd hardhout. Dit wordt kenbaar ge-

maakt middels het FSC logo. Falco is al sinds de start betrok-

ken bij FSC en in het bezit van het certificaat sinds 1997.
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FALCORELAX ZITBANK MET RUG

omschrijving  artikelnummer

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 banksteunen, 

zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, 

zithoogte 48 cm, voorgemonteerd 31.500.021

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 banksteunen, 

zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, 

zithoogte 48 cm, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur________ PC31.500.021

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 3 banksteunen, 

zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte 195 cm, zithoogte 48 cm, 

voorgemonteerd 31.501.021

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 3 banksteunen, 

zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte 195 cm, zithoogte 48 cm, 

voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur________ PC31.501.021

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 3 banksteunen 

h.o.h. 150 cm, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte 300 cm, 

zithoogte 48 cm, voorgemonteerd 31.503.021

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 3 banksteunen 

h.o.h. 150 cm, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte 300 cm, 

zithoogte 48 cm, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur________ PC31.503.021
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FALCORELAX ZITBANK ZONDER RUG

omschrijving  artikelnummer

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met 2 banksteunen, zitdelen van FSC latten 

55x40 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voorgemonteerd 31.502.021

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met 2 banksteunen, zitdelen van FSC latten 

55x40 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voorgemonteerd,

staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____________ PC31.502.021

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met 3 banksteunen, zitdelen van FSC latten 

55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voorgemonteerd 31.504.021

Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met 3 banksteunen, zitdelen van FSC latten 

55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voorgemonteerd, 

staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____________ PC31.504.021
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FALCORELAX DUBBELE ZITBANK

omschrijving  artikelnummer

Dubbelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning  en 2 banksteunen, 

zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, 

zithoogte 48 cm, voorgemonteerd 31.506.021

Dubbelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning  en 2 banksteunen, 

zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, 

zithoogte 48 cm, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _________ PC31.506.021
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FALCORELAX STOEL

omschrijving  artikelnummer

Stoel model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 steunen, zit- en rugdelen van 

FSC latten 55x41 mm, lengte h.o.h. steunen 65 cm, zithoogte 48 cm, voorgemonteerd 31.508.021

Stoel model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 steunen, zit- en rugdelen van 

FSC latten 55x41 mm, lengte h.o.h. steunen 65 cm, zithoogte 48 cm, voorgemonteerd,

staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____________ PC31.508.021
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