
FALCOSCANDIC

FalcoScandic-pyörätalli on tehty vastaamaan 

kasvavaa pyöräpaikkojen tarvetta sekä luomaan 

turvalliset ja mukavat olosuhteet pyöräpysäköinnille. 

Erilaisilla värivaihtoehdoilla ja laseihin tulevalla 

grafiikalla sille voidaan muokata kohteeseen sopiva 

ilme; ympäristön väreihin kauniisti sointuva tai 

reippaalla värityksellä käyttötarkoitusta korostava ja 

helposti löydettävä. 

Pyörätallin rakenne on yksinkertainen ja tukeva.  

Lumikuorman kestävyyttä on 2.0 kN/m2.

VAHVISTETTU DESIGN | rakenne vahvis tet tu ,  
kestää lumikuormaa,  (2 .0 kN/m2)

FALCO

SCANDIC

MITTATILAUSTYÖTÄ | saatavana usei ta  er i  
vers io i ta  ja  kokoonpanoja

MODULAARINEN |  l isää os ia tarpeen mukaan
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FALCOSCANDIC
FalcoScandic on suunniteltu vastaamaan rakenteellisten 
teräskokoonpanojen teknisiä vaatimuksia ja sillä on CE-merkintä. 
Euroopan parlamentin ja -neuvoston asetus (CPR 305/2011) 
edellyttää rakennustuotteilta CE-merkintää, kun tuote kuuluu 
harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja standardin 
käyttöönottoon liittyvä siirtymäaika on päättynyt. Rakenteellisia 
teräs- ja alumiinikokoonpanoja ja tuotejärjestelmiä koskevan 
harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1 siirtymäaika päättyi 
1.7.2014. Tämän jälkeen markkinoille Suomeen tai EU-maihin 
saatettujen kantavien teräs- tai alumiinirakenteiden (kokoonpanoja 
tai tuotejärjestelmiä) on pitänyt olla CE-merkittyjä.

Se on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä kuuma-
sinkitystä teräksestä BS EN ISO 1461 -standardin mukaan. 
Teräsrakenteen osat voidaan pulverimaalata RAL Classic sävyyn. 
Laaja valikoima vaihtoehtoja sivuseinien verhoiluun; turvalasi, 
kovapuu ja Trespan seinäpaneelit.

Pyörätallin moduulimitat ovat; leveys 6000 mm ja syvyys 4530 mm. 
Tallia voidaan laajentaa samankokoisilla moduuleilla.

Lisävarusteet:
FalcoScandic voidaan toimittaa valmiiksi varusteltuna.

• Kaksikerroksiset pyörätelineet (muutamasta kymmenestä
satoihin pyöräpaikkoihin)

• Huoltopylväät ja ilmapumput
• Sivuseiniin graafiset kuviot,-teemat ja brändit
• LED valaistus ja lukitukset
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FALCOSCANDIC
Tuotenro: 28.200.170 FalcoScandic pyörätalli, alkuosa peltikatto, leveys 600 cm, syvyys 453 mm, 

korkeus 275 / 310 cm
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Pyörätalliin voidaan suunnitella erilaisia pyörätelineratkaisuja tai huoltopiste/ilmapumppu. 
Avustamme meielellään suunnittelussa.

600x453cm, ho 275/310cm,
glaswand
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