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Udendørs ryge-salon - model 1

Beskrivelse
Rygesalon med glas-gavle, klinkopbygget sider med glasvinduer, gennemsigtigt polycarbonat tag. Salo-
nen er designet for naturlig ventilation.

Størrelse
Højde = 2.600 mm, Bredde = 2.600 m, Længde = 4.500 mm (andre mål efter ønske) 

Indvendigt areal
11 m²

Lofthøjde
2.400 - 2.600 mm

Stolper, tværliggere, tagrender og spær
Varmgalvaniseret stål, Korrosionsklasse III

Endegalve og sidevinduer
Hærdet glas, klar eller røgfarvet.

Dør
Hærdet glas, klar eller røgfarvet

Klinkbeklædning
Fibercement planker - fås i 10 farver

Tag
Celleopbygget gennemsigtigt polycarbonat

Lysarmaturer
Enten LED-lysindbygget i spær eller lysstofarmaturer



Udendørs ryge-salon - model 2

Beskrivelse
Rygesalon med glas-gavle, plastisolbelagte sider, gennemsigtigt polycarbonat tag. Salonen er designet 
for naturlig ventilation.

Størrelse
Højde = 2.600 mm, Bredde = 2.600 m, Længde = 4.500 mm (andre mål efter ønske) 

Indvendigt areal
11 m²

Lofthøjde
2.400 - 2.600 mm

Stolper, tværliggere, tagrender og spær
Varmgalvaniseret stål, Korrosionsklasse III

Endegalve og sidevinduer
Hærdet glas, klar eller røgfarvet.

Dør
Hærdet glas, klar eller røgfarvet

Sidebeklædning
Plastisolbelagte sandwich-stålplader, t=30mm -fås i 12 farver

Tag
Celleopbygget gennemsigtigt polycarbonat

Lysarmaturer
Enten LED-lysindbygget i spær eller lysstofarmaturer
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Udendørs ryge-salon - model 3

Beskrivelse
Rygesalon med i varmgalvaniseret stål. Siderammer kan forsynes med galvaniserede plader, trækmetal 
eller gennemsigtigt UV-behandlet polycarbonat. Salonen er designet for naturlig ventilation.

Størrelse
3 standard-størrelser (kunde-tilpassede mål kan leveres):

Højde= 2.400 mm, Bredde = 2.000 mm, Længde = 2.500 mm
Højde = 2.400 mm, Bredde = 2.500 mm, Længde = 2.500 mm
Højde = 2.400 mm, Bredde = 2.500 mm, Længde = 3.700 mm

Indvendigt effektivt areal
hhv. 5, 6,25 og 9,13 m²

Lofthøjde
2.200 - 2.300 mm

Stolper, tværliggere og spær
Varmgalvaniseret stål, Korrosionsklasse C4 - Kan som tilbehør epoxylakeres i kundefarve

Siderammer
Galvaniseret stål med fyldning af strækmetal eller fritsvævende polycarbonat i klar eller opal,  
galv.plade-sider eller 8mm hærdet glassider.

Tag
Varmgalvaniseret stålplade

“Dør”åbning
kan vælges i endegalv eller på langside efter ønske.
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Udendørs ryge-salon - model 3
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Eksempel på
strækmetal



Indendørs ryge-salon - model 4

Beskrivelse
Rygesalon i varmgalvaniseret eller pulverlakeret stål. Siderammer kan forsynes med galvaniserede/lak-
erede plader, trækmetal eller gennemsigtigt UV-behandlet polycarbonat. Salonen er designet for me-
kanisk ventilation med randsug og for afkast til det fri.

Størrelse
Højde = 2.40 mm, Bredde = 2.500 m, Længde = 2.500 mm (andre mål efter ønske) 

Indvendigt areal
6m²

Lofthøjde
2.200 - 2.300 mm

Stolper, tværliggere og spær
Varmgalvaniseret eller pulverlakeret i kundefarve

Siderammer
Galvaniseret eller pulverlakeret stål med fyldning af enten lakeret plade, strækmetal eller polycarbonat 
i klar eller opal.

Tag
Varmgalvaniseret eller pulverlakeret stålplade

Lysarmaturer (tilbehør)
Enten LED-lysindbygget i spær eller lysstofarmaturer
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Indendørs ryge-salon - model 4
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Mulige farver:


