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Produkt / Möbler / Kyparn möbelgrupp

KYPARN MÖBELGRUPP
Johannes Norlander
Lätt och stram möbelgrupp för café, restaurang, trädgård och balkong. Stolen är stapelbar
och tar litet utrymme. Bordet är försett med en ögla för eventuell fastlåsning på natten. Samma
ögla kan användas för att hänga upp en väska. Bordet kan förses med olika tillbehör;
menyhållare, ljushållare för kronljus/värmeljus eller förhöjd avställningsbricka. Möbeln finns i två
färger som standard, vit och antracitgrå.

Mått

Stol bredd: 49 cm. Djup: 54 cm.
Höjd: 77 cm. Armstödshöjd: 70 cm.
Vikt: 5 kg.
Bord Ø 42 cm: höjd: 74 cm.
Fot Ø: 25 cm. Vikt: 9 kg.
Bord Ø 60 cm: höjd: 74 cm.
Fot Ø: 35 cm. Vikt: 12kg.
Menyhållare: vikt 0,3 kg.
Blombricka: vikt 0,23 kg.
Ljushållare: vikt 0,36 kg.

Produktnummer

U11-40 Kyparn stol.
U11-41 Kyparn bord Ø 42 cm.
U11-46 Kyparn bord Ø 60 cm.
U11-42 Kyparn ljushållare.
U11-43 Kyparn menyhållare.
U11-44 Kyparn bricka.
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Montering

Levereras helt monterad.

Varianter

Vit alternativt antracitgrå finstruktur. En stol och ett
bord. Bordet finns i två storlekar med tre tillbehör.

Material

Stol: 10 mm massiv tråd, benrör 15x1 mm, sits 1,5
mm plåt.
Bord: tjocklek skiva 4 mm, tjocklek fot 10 mm,
centrumben Ø 20x5 mm.
Stol och bord i elförzinkat, gulkromaterat,
polyesterpulverlackerat.
Standardfärger: Vit RAL 9010 och Antracitgrå RAL
7016. Andra färger kan fås mot tilläggskostnad.

Ange efter produktnummer

V för vit.
A för antracitgrå.
C för valfri kulör, mot tilläggskostnad.

Fastsättning

Fristående.

Underhåll

Underhållsfri.
Bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

Exempel

Bibliotek, café, hotell, kontor, museum, reception,
restaurang, terass, trädgård, uteservering.

Karaktär

Lätta, fina restaurang- och cafémöbler som tar litet
utrymme.

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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