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FALCOZAN

De FalcoZan overkappingen zijn een serie 

overkappingen die robuust en een open karakter 

hebben. Verder kenmerkt deze serie zich door de 

stabiele en sterke constructie en de diverse opties 

in wandbekleding.

DUURZAAM | conform cr i ter ia  inkopen

WANDBEKLEDING | ruime keus

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

FALCO

ZAN

VARIANTEN | enkel-  en dubbelz i jdig



FALCOZAN

De FalcoZan-180 en FalcoZan-360 worden vooral ingezet als 

open fietsenstalling. 

De stabiliteit uit zich door de zware dakframes. Sterk; goot 

en boei in één. Ook de wanden kenmerken zich door solide, 

stalen basisconstructies. Zelfs de afvoeren zijn van staal. 

Wandbekleding

Bij deze serie heeft u vele wandkeuzes. Het meest toegepast 

worden nog steeds aluzinc damwandplaat en open latwerk 

van FSC® gecertificeerd hardhout. Steeds meer wordt deze 

overkapping uitgevoerd met andere materialen: 

• traliehekwerk

• geperforeerde vlakke staalplaat

• Trespa Meteon panelen

• polycarbonaat

• veiligheidsglas

• volkunststof panelen

• horizontale beplating

• AluForm golfplaat

• houten overlap schroten

• strekmetaal

• damwandprofielen

De bekleding wordt altijd gemonteerd op een thermisch ver-

zinkt stalen frame dat naar wens in kleur gepoedercoat kan 

worden.

Voordelen

• Veel ruimte om te manoeuvreren, te stallen of te parkeren.

• Vele materialen toepasbaar als wandbekleding, bijvoor-

beeld; traliewerk, FSC® gecertificeerd hardhout, perfo 

plaat, damwandplaten met of zonder poedercoating etc.

• Door gebruik te maken van duurzame materialen heeft de 

overkapping een lange levensduur.

• Eén compleet dakframe voorzien van rondom liggende 

geïntegreerde goot (voor afwatering). Bij grotere objecten 

bestaat het dak dan uit meerdere dakframes.

• De constructie van de FalcoZan overkappingen is volledig 

van thermisch verzinkt staal.

• Naast de standaard verkrijgbare maten kan Falco ook een 

overkapping op maat maken voor uw terrein.

• De FalcoZan is een ideale overkapping om fietsen te par-

keren.

Technische info

Het standaard dak wordt gemonteerd op de dragende zij-

spanten. Het dak is voorzien van een rondomliggend G-pro-

fiel en wordt door dwarsliggers samengesteld; op één punt 

wordt het voorzien van een gat waar de hemelwaterafvoer 

wordt gemonteerd.

Bij gebruik van een achterwand wordt er aan de achterzijde 

tussen de spanten een stalen frame van koker 40x20 mm ge-

monteerd waarop de gekozen bekleding bevestigd wordt. Bij 

een aanbouwvak worden de daken tegen elkaar aan gelegd 

en de middelste spant wordt voorzien van een daksteun, die 

beide daken tegelijk ondersteund. Voor de waterdichte afslui-

ting gebruiken we het zogeheten waterslagprofiel.

Maatvoering

Hoogte 210 cm vanaf het maaiveld tot onderkant van het 

dak, dit is de vrije hoogte. Een standaard spant is 210x192 

cm groot en opgebouwd uit koker 50x50 mm, voorzien van 

2 voetplaten 120x100 mm. Het spant is opgebouwd uit ko-

ker 50x50 mm en voorzien van twee voetplaten 120x100 mm. 

Een dakelement is 249,5 cm x 398 cm. De hemelwaterafvoer 

is een buis rond 60 mm en loopt schuin af naar onder. Het dak 

wordt bekleed met aluzinc damwandprofielplaat van maar 

liefst 1 mm dik.

Kleuren

De staalconstructie en de wanden van de FalcoZan kunnen 

tegen meerprijs worden voorzien van een poedercoating in 

een RAL kleur naar wens. 

Fundatiemogelijkheden

Bij de FalcoZan wordt er gebruik gemaakt van een betonvoet 

van 250x200x260x290x450 mm voor de dragende elemen-

ten. Voor de achterwand wordt gebruik gemaakt van een an-

dere betonvoet van 300x300x200 mm.

Bladvanger

Een bladvanger kan optioneel gemonteerd worden in de 

goot zodat deze minder snel verstopt raakt.
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OVERKAPPINGEN | FalcoZan



FALCOZAN-180

De FalcoZan 180 is een stabiele thermisch verzinkte overkap-

ping, samengesteld uit gelaste spanten van profielbuis 50 

mm en stalen dakvlakken met binnenliggende goot. Door de 

wijze waarop de dakrand thermisch verzinkt wordt, kan deze 

een ruwe kant vertonen. Dit beïnvloedt de kwaliteit niet. De 

dakbedekking bestaat uit 1 mm dikke damwandprofielplaten 

en is inclusief stalen afvoer. 

Per vak geschikt voor maximaal 10 fietsen bij h.o.h. 37,5 cm. 

Lengte per vak 398 cm, diepte per vak 250 cm, hoogte per vak 

210/225 cm. De FalcoZan-180 kenmerkt zich naast de zeer sta-

biele en sterke constructie ook door de vele mogelijkheden in 

wandafwerking. U kunt kiezen uit FSC® gecertificeerd hard-

hout, geperforeerde vlakke plaat, horizontaal aangebrachte 

damwandplaat, traliehekwerk etc. 

Een extra afwerking van de dakrand via een voorzetboei in 

staalplaat of hout is ook mogelijk. 

FALCOZAN-360

De FalcoZan-360 is de dubbelzijdige uitvoering van de Fal-

coZan-180. De meest stabiele thermisch verzinkte overkap-

ping in een dubbelzijdige uitvoering. Samengesteld uit ge-

laste spanten van profielbuis 50 mm en stalen dakvlakken 

met binnenliggende goot. Door de wijze waarop de dakrand 

thermisch verzinkt wordt, kan deze een ruwe kant vertonen, 

zonder de kwaliteit te beïnvloeden.

De dakbedekking bestaat uit 1 mm dikke damwandprofielpla-

ten en is inclusief stalen afvoer. Per vak geschikt voor maxi-

maal 20 fietsen bij h.o.h. 18,75 cm. Lengte per vak 398 cm. 

Breedte per vak 500 cm, hoogte per vak 210/225 cm.

Voor de wandafwerking heeft u o.a. keuze uit FSC® gecertifi-

ceerd hardhout, damwandplaat, geperforeerde vlakke plaat, 

traliewerk etc. Ook kan de dakrand extra afgewerkt worden 

met een boei.

KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik hier voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.
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http://www.falco.nl/kwaliteit/


FALCOZAN-180

enkelzijdig, 2 vaks, wandbekleding met verticale open, FSC® gecertificeerde hardhouten belatting
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FALCOZAN-360

dubbelzijdig, 1 vaks, wandbekleding met verticale open, FSC® gecertificeerde hardhouten belatting

Art nr.

FalcoZan-360 1 vaks
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FalcoZan-360 1 vaks
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