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Produkt / Plantering / Planteringskärl / Magnolia

MAGNOLIA
Jan Ostwald
Magnolia är en planteringsurna i sandgjuten 100% återvunnen aluminium med blästrad yta.
Magnolia kan användas både med och utan stativ och går att förankra i mark. Som tillbehör finns
en planteringsinsats i glasfiberarmerad plast. Till planteringskärlet finns även Mona
bevattningstank som förlänger bevattningsintervallerna.

Mått

Urna: ytter Ø topp: 80 cm. Ytter Ø botten: 57 cm.
Höjd: 50 cm.
Volym: 170 lit. Vikt: 32 kg.
Stativ: ytter Ø topp: 80 cm. Inner Ø botten: 58 cm.
Höjd till botten: 24 cm. Höjd: 33 cm. Vikt: 14 kg.
Total höjd: 74 cm.
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Produktnummer

Ö13-50 Magnolia urna med stativ.
Ö13-51 Magnolia urna separat.
Ö13-52 Magnolia stativ separat.
Ö13-53 Planteringsinsats i glasfiberarmerad plast.
Grå.
Ö13-53BT10 Bevattningstank.

Montering

Levereras i två delar, urna och stativ.

Varianter

Med eller utan stativ.
Som tillbehör finns en planteringsinsats i
glasfiberarmerad plast. Till planteringskärlet finns
även Mona bevattningstank som förlänger
bevattningsintervallerna och ger en mer kontinuerlig
vattentillförsel då detta sker kapillärt.

Material

Sandgjuten aluminium med blästrad yta. 100%
återvunnen aluminium. Godstjocklek 12 mm.
Planteringsinsats i glasfiberarmerad plast försedd
med lyftöglor. Går att förankra i mark med en
centrumbult.

Fastsättning

Urnan är försedd med ett centrumhål Ø 14 mm för
bult M12. Fastsättningsbult ingår ej.

Underhåll

Behövs normalt inte. Endast rengöring.

Karaktär

Planteringsurna i sandgjuten 100% återvunnen
aluminium med blästrad yta. Kan användas både
med och utan stativ och går att förankra i mark.

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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