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FALCOLEVEL ECO VS FALCOLEVEL PREMIUM+

Det populära cykelparkeringssystemet FalcoLevel med två våningar finns som två olika modeller, FalcoLevel Premium+ och 

FalcoLevel-Eco.

FALCOLEVEL PREMIUM+

• Designat för att leva upp till de tuffa kraven från Dutch 

 National vad gäller säker cykelparkering “FietsParKeur”

• Stället är tillverkat i robust stål och aluminium vilket ger 

 en signifikant sänkning av buller samt lättare och smidigare

 användning

• Med flera punkter för lås så ökar säkerheten

• Passar cykeldäck med 27-50 mm tjocklek

• Centermått på 375 mm eller 400 mm

• Konstruktionen håller den höga kvalitet som utmärker 

 Falco-produkter

• Finns som enkel- eller dubbelsidig version

• Stället är ergonomisk och distinkt, och det är behagligt att röra vid

• Gasfjädrar gör det lätt att lyfta en cykel. Det är lika lätt att parkera

 en cykel på den övre våningen som på den nedre.

Användarvänligt  lllll	 lllll

Modulärt system ger flexibla c.t.c. mått för cykelplatserna P	 P

Passar bra inomhus och utomhus P	 P

Centermått på 375 mm eller 400 mm P	 P

Enklare lyft med gasfjädrar  P	 P

Reducerat buller vid användning P	 P	

FietsParKeur   P	 -

Standardpunkter för låsning  -	 P	

Möjligt att lägga till flera lås-punkter P	 -

Passar cykeldäck med 27-56 mm tjocklek - P	

Passar cykeldäck med 27-50 mm tjocklek P	 -

Håndtag forsynet med blødt PVC-materiale P	 -

Integrerade flytande fötter för montering på ojämna underlag P	 -

Ergonomisk, distinkt och behagligt att röra vid P	 P	

EGENSKAPER PREMIUM+ ECO
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FALCOLEVEL ECO

• 100 % återvinningsbart, robust, varmgalvaniserat stål

• Inkluderar flera punkter för lås för ökad säkerhet

• Passar cykeldäck med 27-56 mm tjocklek

• Centermått på 375 mm eller 400 mm

• Konstruktionen håller den höga kvalitet som utmärker 

 Falco-produkter

• Finns som enkel- eller dubbelsidig version

• Gasfjädrar gör det lätt att lyfta en cykel. Det är lika lätt att parkera 

 en cykel på den övre våningen som på den nedre


