Een combinatie van functionaliteit,
design en degelijkheid

SmokingPoint Outdoor Rooktafels zijn zeer fraai en solide
uitgevoerd met oog voor detail en bieden plaats aan 8
gelijktijdige rokers. De tafels kunnen naar wens worden
samengesteld voor een passende uitstraling.
Het frame is geheel vervaardigd van geslepen RVS. Het
scherm kan worden uitgevoerd in transparant acryl,
aluminium traanplaat maar is ook leverbaar met aluminium
panelen in elke gewenste RAL kleur. Het tafelblad is van
krasvast en hittebestendig Werzalit® of uitgevoerd in
massief graniet. De geïntegreerde RVS asbak met
vlamdovend deksel is met een slot in het frame bevestigd
maar kan eenvoudig uitgenomen worden om te legen.
Tevens kan 39ltr afvalcontainer met vlamdovende deksel
onder de tafel geplaatst worden.

.

Modellen
SmokingPoint Outdoor Rooktafel met scherm
Hoogte: 2479 mm
Scherm: Ø 2414 mm
Tafelblad: Ø 700 mm
Vloerplaat: Ø 600 mm
Standaard voorzien van Werzalit® tafelblad scherm uitgevoerd in transparant acryl
Optioneel:
Tafelblad uitgevoerd in graniet
Scherm uitgevoerd in aluminium traanplaat
Scherm uitgevoerd in aluminium, RAL kleur

RVS afvalcontainer 39 liter incl. vlamdovende deksel
 Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
 Ø350mm, hoogte 488mm

Plaatsing
Plaatsing op bestaand straatwerk. Bij bestelling zal er vooraf contact worden opgenomen
om te kijken wat de beste optie voor plaatsing is (verankering/fundering). Eventuele
bijkomende kosten zullen hierbij besproken worden.
Indien ondanks goede voorbereiding plaatsing op het afgesproken moment niet mogelijk is of
wordt vertraagd door oorzaken buiten onze controle ontstaan meerkosten die wij zullen
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: 6 tot 8 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.
Prijzen zijn excl. 21% BTW, prijswijzigingen voorbehouden.
Algemeen: Op al onze leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.
Wij accepteren inkoopvoorwaarden Rijksoverheid
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