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FalcoLok-500 er det største sykkelskuret blant produktene i FalcoLok-serien. Med standard modulstørrelse på 4990mm langs forsiden og en dybde på 3980mm
tilbyr FalcoLok-500 stor oppbevaringsplass for sykler og utstyr. Alt under ett tak og uten støtter på innsiden.

Som med alle produkter i serien kan FalcoLok-500 sykkelstativ utvides både i bredden og i dybden. Dører kan installeres både på den lengre forsiden og de
kortere sideveggene.

FalcoLoks utvalg for oppbevaring av sykler er allerede tatt i bruk av mange offentlige myndigheter, så vel som på private steder. FalcoLok tilbyr produkter med
lekker estetikk. Velegnet på steder hvor en trenger lagringsplass som ikke bare tilfredsstiller hjemmelig bruk, men som også ser bra ut og glir godt inn i helhetlige
designplaner.

FalcoLok-500 Sykkelskur



Til alle dørene leveres en Europrofile sylinderlås for ekstra sikkerhet. Produktene kan settes sammen i både enkelt og dobbelt arrangement.
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Sannsynligvis det mest populære sykkelstativet i verden! A-11 er det opprinnelige sykkelstativet. Designen er fleksibel. A11-sykkelstativ kan sees overalt og er en
rimelig løsning for masseparkering av sykler.

Består av robust vinkeljern og har en alternerende høy/lav løsning som gjør parkeringen lettere.

Standard A-11 sykkelstativ for racersykler er tilgjengelig i to versjoner, med avstand på 300mm eller 375mm.
Tilgjengelig som enkel- og dobbelsidet versjon

Versjonen for MB-sykler og terrengsykler har en noe større avstand i klemmene ettersom denne type sykkel har tykkere hjul. I tillegg er avstanden mellom hver
sykkelklemme større, for å hindre at styrene vikler seg i hverandre. Tilgjengelig som enkel- og dobbelsidet versjon.

 

A - 1 1  S T A N D A R D  S Y K K E L S T A T I V

A 1 1  M B  -  S Y K K E L S T A T I V

ARTIKELNUMMER: 00.003.037

A-11 cycle rack, 3 place, c.t.c. 375mm, length 1125mm

ARTIKELNUMMER: 00.003.240

A-11MB cycle rack for mountain bikes, 3 place, c.t.c. 400mm, length 1200mm

ARTIKELNUMMER: 00.004.037

A-11 cycle rack, 4 place, c.t.c. 375mm, length 1500mm

ARTIKELNUMMER: 00.004.240

A-11MB cycle rack for mountain bikes, 4 place, c.t.c. 400mm, length 1600mm

ARTIKELNUMMER: 00.005.037

A-11 cycle rack, 5 place, c.t.c. 375mm, length 1875mm

ARTIKELNUMMER: 00.005.240

A-11MB cycle rack for mountain bikes, 5 place, c.t.c. 400mm, length 2000mm

ARTIKELNUMMER: 00.006.037

A-11 sykkelstativ



A-11 cycle rack, 6 place, c.t.c. 375mm, length 2250mm

ARTIKELNUMMER: 00.006.240

A-11MB cycle rack for mountain bikes, 6 place, c.t.c. 400mm, length 2400mm

ARTIKELNUMMER: 00.007.037

A-11 cycle rack, 7 place, c.t.c. 375mm, length 2625mm (minimum order 20 pieces)

ARTIKELNUMMER: 00.008.037

A-11 cycle rack, 8 place, c.t.c. 375mm, length 3000mm

ARTIKELNUMMER: 00.010.030

A-11 cycle rack, 10 place, c.t.c. 300mm, length 3000mm

ARTIKELNUMMER: 00.620.000

A-11/Ideal cycle rack bicycle support, for pre-drilled single sided racks, c.t.c. 350/375/400mm(MB), with an even number of places

ARTIKELNUMMER: 00.665.000

Mounting bracket, for A-11 cycle racks, including two Ø9mm fixing holes (without bolts)

ARTIKELNUMMER: 00.666.000

Fixing kit consisting of; 2 dowels and 2 stainless steel coach screws

ARTIKELNUMMER: PC00.003.240

A-11MB cycle rack for mountain bikes, 3 place, c.t.c. 400mm, length 1200mm, powdercoated in RAL____

ARTIKELNUMMER: PC00.004.240

A-11MB cycle rack for mountain bikes, 4 place, c.t.c. 400mm, length 1600mm, powder coated in RAL____

ARTIKELNUMMER: PC00.006.240

Bicycle rack suitable for mountainbikes A-11MB, 6 places, c.t.c. 400mm, length 2400mm, powder coated in RAL____

ARTIKELNUMMER: PC00.006.640

Bicycle racks suitable for mountainbikes A-11MB, 6 places, c.t.c. 400mm, length 2400mm, with fixation holes for latching posts or
bicycle supports, powdercoated in RAL____

ARTIKELNUMMER: PC00.665.000

Mounting bracket incl. 2 fixation holes diam. 9mm, for system A-11/A-11B, without bolts, powdercoated in RAL

© Copyright 2014 Falco Disclaimer |  Privacy


	FalcoLok-500 Sykkelskur
	A-11 sykkelstativ
	A-11 STANDARD SYKKELSTATIV
	A11 MB - SYKKELSTATIV


