
1 32 4Uitvoering in RAL 5010 gen-
tiaanblauw

Uitvoering in RAL 7016 
antracietgrijs

Uitvoering in RAL 9016 ver-
keerswit

Uitvoering in RAL 9002 
grijswit

Andere accessoires op aanvraag
•  moderne volledig glazen deur
•  voorgemonteerde asbak
•  betonnen bodemplaat of traanplaat
•  comfortabele banken
Neem contact met ons op. Wij adviseren 
u graag!

 
Uitvoering [1] [2] [3] [4]
H x B x D mm 2.510 x 2.165 x 2.165 2.510 x 3.180 x 2.165 2.510 x 3.180 x 2.165 2.510 x 4.195 x 2.165
antracietgrijs 215297 215303 215307 215311
grijswit 215298 215304 215308 215312
gentiaanblauw 215300 215305 215309 215314
verkeerswit 215301 215306 215310 215315

--- --- --- ---

Stabiele en comfortabele beugel

Uitvoering verzinkt RAL 9002 grijswit
H x B x D 2.350 x 1.550 x 1.550 mm 185672 185673

--- ---
H x B x D 2.350 x 2.950 x 1.550 mm 185674 185676

--- ---
Direct meebestellen
Extra zijwand met beugel 185677 185678

--- ---

vanaf ---
185672

TOP-AANBIEDING

Direct meebestellen

Overkappingssysteem voor rokers
Voorgemonteerd
Complete oplossing in modern design. Met grote glazen inzet-
stukken transparant en goed inkijkbaar. De overkapping 
kan door de te kiezen framekleuren ideaal in elke ruimtelijke 
omgeving worden geïntegreerd.

•  corrosiebestendige, verzinkte staalconstructie met natte lak
•  wandelement van EVG-veiligheidsglas, discreet met glas-

houders bevestigd
•  dak van weerbestendige profielplaat met frame rondom
•  ontworpen voor hoge sneeuwlasten min. Sk = 1,90 kN/m²

Rokersruimte
Eenvoudig te monteren
Goedkope, eenvoudige montage-oplossing voor 
snelle bescherming tegen slecht weer.
•  corrosiebestendige staalconstructie, naar 

keuze verzinkt of met lak in RAL 9002 grijswit
•  zijwanden van hoogwaardig Well-polycarbo-

naat
•  levering als bouwset met montagehandleiding 

en fundamentplan, lossen met heftruck nood-
zakelijk

LED-lamp Inlight
•  43 watt, dimbaar
•  lichtkleur, neutraalwit
•  met voeding
•  voor dakdiepte 2.165 mm

220458   ---

Keuze uit 4 kleuren

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 5010  
gentiaanblauw

RAL 9002 
grijswit

RAL 9016  
verkeerswit


