VI KAN
CYKELPARKERING
Helhetslösningar för den moderna cyklisten

• Beprövade kvalitetsprodukter
• Hjälp med projektering och ritningar
• Konkurrenskraftiga priser
• Snabba svar

Cykelboxar med sedumtak och appstyrda lås - Lerum Kommun

Moderna cykelparkeringar
Vi inreder cykelparkeringar i stora och små projekt över hela Sverige. Hos oss kan
du som arkitekt eller projektör få hjälp med allt från planering och ritningar till
montage och installation.
Vi levererar och monterar allt inom cykelparkering och annan fast utrustning
till kommuner, byggbolag, fastighetsägare och markentreprenörer.

Tillsammans med vår holländska leverantör Falco har vi över
60 års erfarenhet av att skapa smarta och väl fungerande
cykelparkeringar och utemiljöer.

Vi ger er snabba svar, personligt bemötande och väl beprövade kvalitetsprodukter
som fungerar år efter år. Vi har goda kunskaper om byggprocesser och hjälper
även till med CAD vid behov.

Våra produkter tillverkas i Falcos egen fabrik i Nederländerna.
Vi samarbetar idag med de flesta stora byggbolag och ett
växande antal kommuner.
Här är några av våra kunder:
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Vi samarbetar
med Sveriges
samtliga stora
byggbolag

Skanska
Peab
Familjebostäder
JM
Stockholm Parkering
Uppsala kommun
Lerums kommun
Peab Anläggning
Mecon Bygg
Veidekke
Lunds kommun
Serneke
NCC
Erlandsson Bygg
Norrköpings kommun
Wästbygg
Grännäs Trähus
Wilzéns mark
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Tuve Bygg
S-Schakt

Vi levererar
cykelställ,
cykelboxar och
cykelgarage

Uppsala centralstation
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Cykelställ i två våningar - allt vanligare i Sverige

Falco Vert

Vi tog tvåvåningscykelställ till Sverige 2009 och har sedan dess försett allt från bygg- och
markentreprenörer till kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med smarta,
kompakta lösningar för deras cykelparkeringar.

Semivertikala cykelställ är en av våra mest
populära modeller. Säkerheten är mycket
god med svetsad ramlåsningsbåge på
samtliga platser. Cc-avstånd 305 mm
alt 400 mm vilket ger mycket kompakta
cykelparkeringar.

Semivertikalt
platssparande
cykelställ

Linköpings Resecenter - Falco Rail cykeltak med tvåvåningsställ Falco Eco

Falco Premium cykelställ i två våningar

Falco Eco tvåvåningsställ

Sveriges i särklass mest installerade tvåvåningsställ, med gasfjäder som gör det lätt att
använda för såväl gammal som ung.

Falco Eco är vårt senaste och mest kostnadseffektiva tvåvåningsställ. Tillverkat i varmgalvaniserat stål
med gasfjäder på övre plan. Falco Eco har även svetsad ramlåsningsbåge på samtliga cykelplatser.

Uppsala Centralstation 1 680 st cykelplatser i tvåvåningsställ

Lunds Centralstation
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Trollhättans Resecenter, Centralstationen
Cykelgarage Falco Scandic med Falco Eco tvåvåningsställ för 128 cyklar.
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Studentboende kv Roten i Umeå - Falco Gamma cykeltak med Falco Eco tvåvåningsställ

Fler cyklister innebär större behov av parkeringar

Vi levererar cykeltak för offentlig miljö

Cykelhagen Falco Prior har tagits fram för att möjliggöra säker omvandling av bilparkering
till cykelparkering. Falco Prior tar upp lika stor plats som en normal parkeringsplats. Den
rymmer 10 cyklar på samma yta där det tidigare stått en bil parkerad. Cykelhagen omgärdas
av ett robust stålstaket med sidopaneler i perforerat stål.

Alla våra cykeltak tillverkas av varmgalvaniserat stål för bästa tålighet och hållbarhet
och produceras i Falcos egna fabrik i Nederländerna. Alla ståldelar i cykeltaken kan fås
pulverlackade i valfri RAL-kulör. De transparenta taken är tillverkade av polykarbonat
som är 250 gånger starkare än glas.

Trollhättans Resecentrum - modell Falco Scandic cykelgarage med Falco Eco tvåvåningsställ

Allt fler cykelpendlar till sina jobb
Behovet av säkra och väderskyddade cykelgarage vid centrala knutpunkter har ökat. Cykelgaraget
Falco Scandic möter den efterfrågan och kan formges samt utrustas med en mängd alternativ vad
gäller utseende och funktion, t ex. automatiserade dörrar och olika accessystem. Falco Scandic
kan även förses med service- & tvättstation för cyklar, och antalet cykelplatser kan variera från
några tiotal till flera hundra.
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Lillhamra i Västerås - cykeltak av modell Falco Rail med Falco Premium tvåvåningsställ
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Cykelboxar blir allt vanligare
Allt eftersom cyklarna blev dyrare och stölderna ökade krävdes nya säkra lösningar, därför
introducerade vi redan 2009 de första cykelboxarna i Sverige. Falco Q är vår mest populära
cykelbox. Våra cykelboxar kan levereras med odlingsbara sedumtak, appstyrda lås och kan
dekoreras med mönster och loggor.

Robusta parkmöbler av högsta kvalitet
Vi har ett stort urval av möbler för gator, parker och uteplatser. Allt från eleganta påbyggbara
system av bord, bänkar och sopkorgar till enkla picknickbord.
Våra möbler är tillverkade av robusta och stryktåliga material och har således väldigt lång
livstid. Materialen är i princip underhållsfria och ger därför en mycket låg ägandekostnad
över tid. Falcos gatumöbler tillverkas bl a av FSC-certifierat hardwood-trä, pulverlackerat
alternativt varmgalvaniserat stål, gjutjärn och granit.

Cykelbågar och pollare
Vi har även ett stort utbud av cykelbågar, pollare samt väggklämmor och specialtillverkar
även produkter vid behov. Vi använder oss av stål som varmgalvaniseras enligt BS EN ISO
1461 och som kan ytbehandlas med pulverlack i valfri RAL-kulör.
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Nya Karolinska sjukhuset i Solna - Falco Metro och Falco Linea bänkar
10

VI KAN CYKELPARKERING

MODULKONSTRUKTION STOCKHOLM AB / CYKELBOXEN
Vikdalsvägen 50 • 131 52 Nacka strand • Telefon 08 -750 80 15 • info@modulkonstruktion.se
www.cykelboxen.se • www.falcostreetfurniture.se

