
Mått

Produktnummer

Montering

Varianter

Material

Produkt / Möbler / Parksoffor / Long

LONG
02 Landskap Sabina Richter

Soffa Long är en klassisk, hållbar parksoffa framtagen i nära samarbete med Arkitektkontor 02

Landskap. Soffan finns som rak modell, som kan byggas på i sektioner med eller utan armstöd

som tillägg.

Djup: 78 cm

Sitthöjd: 48 cm

Totalhöjd 91 cm

Längd: startsektion: 155 cm

Påbyggnadssektion: 150 cm

U17-10 Long rak soffa startsektion.

U17-11 Long rak soffa påbyggnadssektion utan

armstöd.

U17-12 Long rak soffa påbyggnadssektion med

armstöd.

Stativ och sits levereras var för sig och monteras

ihop på plats.

Rak radiesoffa med eller utan armstöd.

Stativ i gjuten aluminium. Rostskyddsmålat och 2

ggr slutmålat.
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Fastsättning

Underhåll

Exempel

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:

Standardfärg svart RAL 9005.

Sitts och rygg i täcklaserad furu standardfärg ljusgrå

NCS S 5502B.

Gjutes 400 mm i mark.

Furu och gjuten aluminium kan bättras med

alkydfärg i överenstämmande kulör.

Parker, torg, vänthallar och övriga offentliga platser.

Modulsoffa i rak modell i klassiskt utseende.
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