
1   Rökkur Classic
En högkvalitativ rökkur som förenar funktionalitet och design.
Erbjuder tak över huvudet och skydd mot vind och regn.

L 2 500 mm x B 1 560 mm x H 2 680 mm.

80 x 80 mm fyrkantiga stålstolpar på markplattor. Ramverk, tak 
och regnrännor av aluminiumprofil.

Tak av 6 mm eldbeständig, slag- och UV-tålig transparent 
polykarbonatplast.

Väggar av härdat säkerhetsglas (8 mm tjockt) med 
säkerhetsmärkning. Levereras med “Rökzon”-skyltar som fästs 
med aluminiumklämmor som enkelt byts ut i händelse av 
vandalisering.

Galvaniserad och lackad i våra RAL-färger. Monteringsanvisningar 
medföljer. 

Markplattor och expansionsplugg för montage medföljer 
leveransen.

Ett stort urval av passande sittbänkar och tillbehör finns (se 
sidorna 58 & 68).

Rökkur Classic                                                  Art.nr. 529370

Rökkur Classic  Art.nr. 529372

Ståbänk Lugano på markplattor  Art.nr. 299176

Sittbänk Lugano på markplattor Art.nr. 299171

Papperskorg med askfat Ø 250 H 650 RAL 7016    
                                   Art.nr. 208027

2  Rökkur Skydd
Med plats för en större grupp med människor och 
möbler. Rökkuren är tillverkad av polykarbonat för 
maximal säkerhet.

L 5 000 mm x B 2 170 mm x H 2 635 mm. 
Ramverk av robusta 80 x 80 mm stolpar, monterade 
på markplattor. 
Tak av 6 mm eldbeständig, slag- och UV-tålig 
transparent polykarbonatplast.  
Takets ramverk består av två tvärbjälkar av 
aluminiumrör och två fasta regnrännor av 
aluminium. 
För maximal säkerhet består sidopartierna av  
10 mm eldbeständig, slag- och UV-tålig transparent 
polykarbonatplast fästa i aluminiumramar. 

Galvaniserad och lackad i våra RAL-färger. 
Monteringsanvisningar medföljer. Markplattor och 
expansionsplugg för montage medföljer leveransen.

Art.nr. 529374

3  Rökkur Economic
En enkel, robust och prisvärd rökkur av aluminium och 
polykarbonat.

Ø 50 mm anodiserade aluminiumrör monterade på markplattor.
Tak och väggar av UV-behandlad 10 mm polykarbonatplast med 
medföljande “Rökzon”-skyltar. 
Aluminiumklämmor som fästs med bultar i rostfritt stål. 
Monteringsanvisningar medföljer. Markplattor och 
expansionsplugg för montage medföljer leveransen. 
L 2 526 mm x B 1 861 mm x H 2 378 mm.

Rökkur Economic  Art.nr. 529380

 
Rökkurer
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Lugano ståbänk och papperskorg med askfat som tillbehör.
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