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Produkt / Möbler / Djurgårdsbrunn möbelgrupp

DJURGÅRDSBRUNN MÖBELGRUPP
Bärndal Ingrid & Gerhard Rehm

Djurgårdsbrunn togs fram till utställningen Trädgården och konsthantverket på Rosendals

trädgård på Djurgården till Kulturhuvudstadsåret 1998. Möbelgruppen har den klassiska

trädgårdskaraktären men med en ny formgivning. Stolens konstruktion ger en mjukt fjädrande

sittkomfort. Den höga ryggen bidrar till en avslappad sittställning. Stommen är av elförzinkat och

blåkromaterat stål. Sitsen finns både i vitlaserad furu och teak. Stolen går att stapla upp till fyra

stycken.

Karmstol: bredd: 52,5/32 cm. Djup: 71 cm. Sittdjup:

40 cm.

Totalhöjd: 104 cm. Sitthöjd: 46,5 cm. Vikt: 10,7 kg.

Bord: längd: 80 cm. Bredd: 80 cm. Höjd: 73,5 cm.

Vikt: 17 kg.

U21-51 Djurgårdsbrunn karmstol i vitlaserad furu.

U21-52 Djurgårdsbrunn bord i vitlaserad furu.

Levereras helt monterad.

Furu alternativt teak. Bord och stol.

Stomme, stol: stålrör 19x2 mm. Stomme, bord:

stålrör 35x2 mm, elförzinkat och blåkromaterat.

Ribbor i stol och bord vitlaserad furu, NCS S 0502Y.
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Ange efter produktnummer

Fastsättning

Underhåll

Karaktär

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:

Obehandlad teak. Dimension 15x27 mm. Både stol

och bord är försedda med glidknappar.

T för teak.

Fristående.

Målad furu bättras med alkydfärg efter behov. Vill

man att teaken ska behålla sin bruna träfärg måste

träet oljas regelbundet. Man kan också låta bli att

olja teaken. Träet kommer då att gråna.

Mjukt fjärdande stapelbar trädgårdsmöbel.
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