
Rökhus 

KNM Enkel 3 sektioner vid huvudentrén till Helsingborgs lasarett 
med röksymbol i glasen 

Rökhus KNM Enkel tillverkas 
av aluminiumprofiler.  
Det ger en lätt och samtidigt 
vridstyv, robust och hållbar 
konstruktion. Naturanodisera-
de profiler är standard, andra 
kulörer mot tillägg.  
Hallarna fordrar ett minimum 
av underhåll t. ex. är hallen 
öppen upptill och nedtill, det 
innebär  att man slipper an-
samling av löv och annat 
skräp i hallen liksom besvär 
med insekter under taket som-
martid. Starkt förenklat hand-
havande vid glasbyte 
 
Möjligheter att välja olika 
väggmaterial.  
På bilderna ses kombinatio-
nen glas / glas  avdelade med 
spröjs.  
PP-laminat / glas som tillval. 
 
Även hel panel av glas er-
bjuds. 
 
Hallarna levereras med fördel 
färdigmonterade på prefabri-
cerad betongplatta, som för-
enklar markarbeten. 
 
Hallarna kan också levereras 
med lång rad tillbehör t.ex: 
 
¤  Extra frontpaneler  
 
¤  Sittbänkar 
 
¤  Lutningsbrädor  
 
¤  Belysningsarmaturer 
 
¤  Informationstavlor 
  
¤  Papperskorgar 
 
¤  Askkoppar  
 
¤  Dekaler 
 
¤  Screentryck på glas 
  
¤  Lackering i valfri kulör 

KNM Enkel 

Exempel på tillval 

Armatur Buster Infotavla Sittbänk 

KNM Enkel 3 sektioner vid universitetssjukhuset i Lund 

KNM TRAFIKSYSTEM AB       E-post sales@knmtrafik.se 
Box 4, 264 21 Klippan 
Tel 0435-120 20 Fax 0435-149 95     www.knm.se 
   



KNM Ängelholm 1 är ett spe-
cialritat väderskydd tillverkat 
med stomme av varmförzinkat 
lackerat stål samt med kon-
struktionsdetaljer av alumini-
umprofiler. 
 
Paneler av PP-laminat och 
härdglas avdelade med 
spröjs. 
 
Även andra typer av paneler 
som t.ex. glas / glas erbjuds. 
 
Takmaterial är som standard 
klar alternativt rökfärgad ka-
nalplast som ger ett diffuserat 
behagligt ljus inne i rökhuset, 
även vid starkt solsken. 
 
Grundläggningen består av 
prefabricerade betongplintar. 
 
KNM Ängelholm 1 levereras 
färdigbyggt så långt som möj-
ligt 
 
Skyddet är försett med sitt-
bänkar av modell  
KNM Citybänken 
 
 
Ängelholm 1 levereras också 
med rad tillbehör t.ex: 
 
¤  Sittbänkar 
 
¤  Lutningsbrädor  
 
¤  Belysningsarmaturer 
 
¤  Informationstavlor 
  
¤  Papperskorgar 
 
¤  Askkoppar  
 
¤  Dekaler 
 
¤  Screentryck på glas 
  
¤  Lackering i valfri kulör 
 
 
 
 

Rökhus 

6-kantigt rökhus vid huvudentrén vid Ängelholm sjukhus 

Ljus och luftig interiör 

Papperskorg Arcad 
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Rökhus 

KNM Ängelholm 2 är tillverkat 
med stomme av varmförzinkat 
stål  
 
Paneler av PP-laminat och 
härdglas avdelade med 
spröjs. 
 
Även andra typer av paneler 
som t.ex. glas / glas erbjuds. 
 
Takmaterial är som standard 
lackerad varmförzinkad stål-
plåt 
 
Grundläggningen består av 
prefabricerade betongplintar. 
 
KNM Ängelholm 2 levereras 
färdigbyggt så långt som möj-
ligt 
 
 
 
Ängelholm 1 levereras också 
med rad tillbehör t.ex: 
 
 
¤  Sittbänkar 
 
¤  Belysningsarmaturer 
 
¤  Informationstavlor 
  
¤  Papperskorgar 
 
¤  Askkoppar  
 
¤  Dekaler 
 
¤  Screentryck på glas 
  
¤  Lackering i valfri kulör 
 
 
 
 

8-kantigt rökhus vid Ängelholm sjukhus 

8-kantigt rökhus med panel i sju sektioner 
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Rökhus 

KNM Trafiksystem AB har 
levererat en lång rad specialri-
tade och specialanpassade 
rökhus runt om i landet. 
 
Det 8-kantiga rökhuset i Kung-
älv är en variant av Ängelholm 
2 med paneler i fem sektioner 
och varmförzinkad stomme 
 
Det runda huset är specialritat 
för universitetssjukhuset i 
Lund. Det har en stomme av 
varmförzinkat och lackerat 
stål. Takmaterial är klar kanal-
plast och sidorna är utförda i 
homogen polykarbonat. 
 
Alla väderskydd / rökhus i 
KNM:s program går att speci-
alanpassa för individuella be-
hov. Här är det i stort sett bara 
den egna fantasin som sätter 
gränser. 
 
Välkommen med ditt eget 
förslag!   
 
 
 
 

Specialhallar 

8-kantigt rökhus vid Kungälvs sjukhus 

Specialritat runt rökhus vid Lunds universitetssjukhus 
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Rökhus, bildkollage 

KNM Enkel i väntan på leverans 

Glasdekor röksymbol Alternativ placering av bänkar 
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Rökhus, bildkollage 

Dekor  

Specialtransport av rökhus 

8-kantigt rökhus i Gävle 
8-kantigt rökhus i Västerås 
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