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Produkt / Möbler / Areal möbelgrupp

AREAL MÖBELGRUPP
Broberg & Ridderstråle
Likt ett lapptäcke av åkrar, vägar och mönster består möbelgruppen Areal av visuella strukturer
sammanfogade till en harmonisk enhet. Det laserskurna mönstret gör ytan levande och skapar
vackra skuggor. Bänken finns även med sits i oljad ek eller FSC-märkt mahogny.

Mått

Bord rektangulärt: längd: 182 cm.
Bredd: 72 cm. Höjd. 72 cm.
Bänk: längd: 161 cm.
Bredd: 32 cm. Höjd: 44 cm. Vikt: 20 kg.
Bord fyrkantigt: 72x72 cm.
Höjd: 72 cm.

Produktnummer

U17-30 Areal rektangulärt bord.
U17-31 Areal bänk plåt.
U17-41 Areal bänk trä.
U17-32 Areal fyrkantigt bord.

Montering

Levereras monterad.

Ett rektangulärt och ett fyrkantigt bord. Bänk med
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Varianter

Material

sits i rostfri plåt alternativt ek eller FSC-märkt
mahogny.

Stomme i rör 40x10x1,5 mm. Ytor i perforerad 2 mm
rostfri plåt. Bänk finns även med sits i ek eller FSCmärkt mahogny.
Elförzinkad, kromaterad och pulverlackerad med
Interpons Pacific Avenue 2525 eller Vit RAL 9010
finstruktur alternativt valfri färg.

Ange efter produktnummer

Bänk med träsits:
VE för sits i oljad ek. Rostfritt stål pulverlackerat vit
Ral 9010 finstruktur.
VMH för sits i FSC-märkt mahogny. Rostfritt stål
pulverlackerat vit Ral 9010 finstruktur.
Bord och bänk i perforerad rostfri plåt:
B för blå Interpons Pacific Avenue 2525.
V för vit Ral 9010 finstruktur.

Fastsättning

Fristående.

Underhåll

Bättringsmålas vid behov med alkydfärg.

Exempel

Bad, gård, hotell, köpcentrum, marina, park,
reception, skola, terass, trädgård, uteservering.

Karaktär

Möbelgrupp i laserskuret rostfritt stål. Pulverlackerad
ljusblå med Interpons Pacific Avenue 2525 eller Vit
RAL 9010 finstruktur.
Kontakta oss för valfri färg.
Bänken går även att få med sits i ek alternativt FSCmärkt mahogny.

NOLA INDUSTRIER AB
Nola Industrier har under snart 40 år i branschen utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner
för de urbana rummen. Vi samarbetar med Sveriges främsta formgivare och arkitekter från idé till
tillverkning med hållbar produktionen uteslutande i Sverige. Nola står för kvalitet, estetik och hållbar
design för rörelse och förändring i vår offentliga miljö. Vi gör den urbana miljön mer funktionell och
designmässigt gångbar, lättare att uppskatta, slita på och njuta av över tid.
Huvudkontor:
Nola Industrier AB, Box 17701, Repslagargatan 15b, 118 93 Stockholm
T: 08-702 1960, F: 08-702 1962, headoffice@nola.se
Kundtjänst / showroom / export / press:
Skeppsbron 3, 211 20 Malmö, T: 040 171 190, Orderfax: 040 127 545, order@nola.se, nola.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
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