SmokingPoint Outdoor
Rookcabine

Een combinatie van functionaliteit,
design en degelijkheid

SmokingPoint Outdoor Rookcabines zijn leverbaar in
verschillende uitvoeringen en afmetingen en bieden ruimte
aan 6 tot 50 gelijktijdige rokers. De cabines kunnen geheel
naar wens worden samengesteld en ingericht. De cabines
kunnen compleet op een betonplaat worden geleverd of
op locatie worden gemonteerd. De grotere cabines (20-50)
worden altijd op locatie opgebouwd.

Cabine en inrichting zijn vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en met oog voor detail. Met
minimaal onderhoud behouden zij blijvend hun fraaie
uitstraling. De staande panelen zijn vervaardigd van 8 mm
gehard glas. Naast de ingang zijn de glaspanelen
standaard voorzien van striping. Door toepassing van een
semitransparante dakplaat (10 mm gehard glas) wordt
voldoende licht in de cabine toegelaten.

De staanders van onze rokersabri’s zijn uitgevoerd in
donkergrijs RAL 7016. Het dakpaneel in semitransparant
zilvergrijs RAL 9006 (andere RAL kleuren op aanvraag)

SmokingPoint Rookcabines tot 15 personen worden
standaard geleverd met een Rosconi RVS
wandasbak (Model 5990) met een capaciteit van
circa 400 peuken. De asbak is geheel uitgevoerd in
RVS en voorzien van een afsluitbare wandhouder.

Bij gebruik van een rooktafel of vloergemonteerde
asbak zullen de rokers hierom heen gaan staan en is
de asbak daarmee voor alle rokers goed bereikbaar.
Door toepassing van een ovaal tafelblad (massief
graniet) blijft aan iedere zijde van de tafel voldoende
ruimte beschikbaar. De asbakken zijn met een slot in
het frame beveiligd maar kunnen eenvoudig
uitgenomen worden om te legen. Zowel het geslepen
RVS frame van de asbak als van de rooktafel is
geheel gelast en zeer robuust uitgevoerd. Onder
beide opties kan desgewenst een afvalcontainer met
vlamdovende deksel worden gemonteerd.

Wij adviseren om naast de asbak in de cabine ook
een voorziening voor buiten te verzorgen. De
ervaring leert dat rokers op een mooie lentedag of
warme zomerdag buiten de cabine gaan staan. Een
staande asbak of rooktafel zorgt er dan voor dat men
hier omheen gaat staan en hun peuken en eventueel
afval hierin achterlaten. Met de juiste bebording kunt
u tevens aangeven waar wel en niet gerookt mag
worden.

Uiteraard is het mogelijk voor de combinatie van een
rooktafel met een wandasbak te kiezen waardoor
aan één zijde van de rookcabine ook voor
rolstoelgebruikers toegankelijk blijft. De keuze is aan
u.

Modellen
SmokingPoint Rookcabine tot 6 gelijktijdige rokers
Binnenmaten: 2.540 x 1.310 x 2.188 mm
Ingang: 1150 mm
Inclusief betonnen vloerplaat (2.700 x 1.500 x 120 mm)

XL

SmokingPoint Rookcabine tot 8 gelijktijdige rokers
(rolstoelvriendelijk)
Binnenmaten: 2.540 x 1.800 x 2.188 mm
Ingang: 1150 mm
Inclusief betonnen vloerplaat (2.700 x 2.000 x 120 mm)

SmokingPoint Rookcabine tot 10 gelijktijdige rokers
Binnenmaten: 3.770 x 1.310 x 2.188 mm
Ingang: 1150 mm
Inclusief betonnen vloerplaat (3.900 x 1.500 x 120 mm)

XL

SmokingPoint Rookcabine tot 15 gelijktijdige rokers
(rolstoelvriendelijk)
Binnenmaten: 3.770 x 1.800 x 2.188 mm
Ingang: 1150 mm
Inclusief betonnen vloerplaat (3.900 x 2.000 x 120 mm)

SmokingPoint Rookcabine tot 20 gelijktijdige rokers
Binnenmaten: 3.770 x 2.540 x 2.188 mm
Betonfundatie: 4.000 x 3.000 x 60 mm
SmokingPoint Rookcabine tot 30 gelijktijdige rokers
Binnenmaten: 3.770 x 3.770 x 2.188 mm
Betonfundatie: 4.000 x 4.000 x 60 mm
SmokingPoint Rookcabine tot 40 gelijktijdige rokers
Binnenmaten: 3.770 x 5.000 x 2.188 mm
Betonfundatie: 5.200 x 4.000 x 60 mm
SmokingPoint Rookcabine tot 50 gelijktijdige rokers
Binnenmaten: 3.770 x 6.230 x 2.188 mm
Betonfundatie: 6.500 x 4.000 x 60 mm

Opties

Verlichtingsunit standaard uitgerust met
schemer/bewegingssensor
2-zits bankje
Deur
Verwarming
Aluminium oploopvoorziening
Uw eigen logo op het glaspaneel

Inrichting

Wandasbak Model 5990
 Geheel uit geslepen RVS
 Vlamdovende deksel
 Wandhouder met pinslot
 Afmetingen: Ø180mm, 144 mm hoog (3 liter inhoud)

Wandasbak met regenscherm Model 5991
 Geheel uit geslepen RVS
 Vlamdovende deksel
 Wandhouder met pinslot
 Afmetingen: Ø180mm, 144 mm hoog (3 liter inhoud)

Wandasbak Model 59ASR 049
 Geheel uit geslepen RVS
 Vlamdovende deksel
 Wandhouder met pinslot
 Afmetingen: Ø250mm, 250 mm hoog (9 liter inhoud)

Wandasbak met regenscherm Model 59ASR 049
 Geheel uit geslepen RVS
 Vlamdovende deksel
 Wandhouder met pinslot
 Afmetingen: Ø250mm, 250 mm hoog (9 liter inhoud)

Rooktafel 59ASR075-GBB inclusief asbak
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 Ovaal tafelblad van massief graniet 800x500mm
 RVS asbak Ø250mm, 250mm hoog met slotbevestiging
 Voorbereid voor vloermontage
 Optioneel te voorzien van afvalcontainer 16ltr of 39ltr

Rooktafel 59ASR070-GBB inclusief asbak
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 Rond tafelblad van massief graniet Ø700mm
 RVS asbak Ø250mm, 250mm hoog met slotbevestiging
 Voorbereid voor vloermontage
 Optioneel te voorzien van afvalcontainer 16ltr of 39ltr

Staande RVS asbak 59ASR001
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 RVS asbak Ø250mm, 250mm hoog incl. slotbevestiging
 Voorbereid voor vloermontage
 Optioneel te voorzien van afvalcontainer 16ltr of 39ltr

RVS afvalcontainer Crew 10
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 Afmetingen Ø252mm, hoogte 400mm
 Inhoud 21 liter
 Voorzien van een vlamdovende ring
 Voorzien van draadbeugelhouder
 Wandhouder met pinslot

Billboard met asbak en regenscherm Model 59 AAR 004
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 Billboard in RVS of RAL kleur naar keuze met bedrukking
 Asbak Ø250mm (9ltr), deksel zelfdovend
 Standaard voorzien van slotbevestiging
 Totale hoogte 1720mm, breedte 480mm
 Voorbereid voor vloerbevestiging
 Optioneel te voorzien van afvalcontainer

Staande asbak en regenscherm Model 59 AAR 002
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 Asbak Ø250mm (9ltr), deksel zelfdovend
 Standaard voorzien van slotbevestiging
 Totale hoogte 1190mm, breedte 480mm
 Voorbereid voor vloerbevestiging
 Optioneel te voorzien van afvalcontainer

Optioneel te leveren voor modellen 59 AAR:

RVS afvalcontainer 16 liter incl. vlamdovende deksel
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 Ø250mm, hoogte 350mm
RVS afvalcontainer 39 liter incl. vlamdovende deksel
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 Ø350mm, hoogte 488mm
RVS Rooster 59ABA001-4OU
Rooster boven asbak voorkomt inwerpen van papier e.d.
Toepasbaar op alle asbakken van Ø250mm (ook de rooktafels)
Rooster is op te tillen voor schoonmaak maar niet afneembaar

Plaatsing
De betonplaat kan zowel op of in bestaande bestrating, gras, grind en andere ondergronden
geplaatst worden. Hier kunnen wij indien gewenst ook het grondwerk voor verzorgen. Het
bestaande straatwerk, gras, grind en dergelijke wordt dan door ons weggenomen en er wordt
een zandbed aangelegd. De abri zal hierop worden geplaats. Daarna wordt de ondergrond
hersteld. De locatie waar de cabine geplaatst wordt moet met een vrachtwagen goed
bereikbaar zijn. Bij bestelling nemen wij hierover contact met u op.
Indien aanlevering op betonplaat niet mogelijk is (binnentuin, dakterras of modellen vanaf 20
gelijktijdige rokers) wordt de cabine op locatie opgebouwd en indien mogelijk op de
bestaande ondergrond geplaatst. Uitgangspunt is een geschikte vlakke ondergrond met
tegels van minimaal 50x50 cm waarin geboord mag worden. Indien gewenst kunnen wij de
ondergrond verzorgen.
Bij bestelling van een verlichtingsunit wordt in overleg een aansluitkabel buiten de cabine
geleverd. De aansluiting zelf kunnen wij niet verzorgen.
Indien, ondanks goede voorbereiding, plaatsing op het afgesproken moment niet mogelijk is
of wordt vertraagd door oorzaken buiten onze controle en er ontstaan meerkosten dan zullen
wij die moeten doorberekenen. De bevestigde levertijd is altijd onder voorbehoud van
weersomstandigheden. Bij strenge vorst kan grondwerk onmogelijk zijn.

Leveringsvoorwaarden







Prijzen zijn slechts bindend nadat wij u een orderbevestiging hebben gestuurd.
Levertijd: 4 tot 6 weken na ontvangst van uw bestelling.
Betalingstermijn: 50% bij opdracht. De resterende 50% 14 dagen netto na levering.
Garantie: 12 maanden . Vandalisme, normale slijtage en onoordeelkundig gebruik
zijn hiervan uitgesloten.
Leveringsvoorwaarden volgens onze algemene voorwaarden.
Prijzen exclusief BTW, prijswijzigingen voorbehouden.
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