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Produkt / Möbler / Kaskad fåtölj

KASKAD FÅTÖLJ
Björn Dahlström

Mjukt böljande former har gett karaktär till fåtöljen Kaskad. En modern och stilfull fåtölj där

formspråket är enhetligt och genomgående. Generös och bekväm kan den användas såväl inne

som ute. Fåtöljen är stapelbar och underhållsfri. Dyna finns som tillbehör. Fåtöljen har belönats

under åren med priser som Swedish Design S Award och Red Dot Design Award Winner.

Bredd: 70 cm

Höjd: 43/74 cm

Djup: 78 cm

Vikt: 12,5 kg

U11-82 Kaskad fåtölj.

U11-84 Kaskad dyna till fåtölj.

Levereras monterad.

Standardfärger på Kaskad fåtölj är svart RAL 9005,

vit RAL 9010 och gul RAL 1016. Alla färger är

finstruktur.

Bockad ståltråd Ø6 och Ø10 mm.

Elförzinkad, kromaterad och pulverlackerad.

S för svart RAL 9005.
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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:

V för vit RAL 9010.

G för gul RAL 1016.

Levereras monterad.

Beslag för fastbultning mot mark finns.

Underhållsfri.

Bättringsmålas vid behov med alkydfärg.

En modern och generös fåtölj med ett enhetligt och

genomgående formspråk. Fåtöljen är stapelbar och

underhållsfri och användas såväl inne som ute.
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