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Produkt / Möbler / Parksoffor / Soffa Origami

SOFFA ORIGAMI
Thorbjörn Andersson

Origami är en kraftfull men ändå elegant soffa som smälter väl in i staden. Formen är inspirerad

av ”origami”, den japanska konsten att göra objekt av vikt papper. Soffan har utformats med

skarpa ”veck” som döljer benen, bildar sitsen och formar ryggstödet. Sittmöbeln förankras till

marken med ett metallben som bildar dess form. Bänken finns i oljad Ipé och kan levereras såväl

enkel- som dubbelsidig.

Längd: 300 cm.

Bredd: 61 cm.

Höjd: 104/45 cm.

Vikt: 100 kg.

U19-50 - Origami soffa längd 300 cm. 3 stativ.

Leveraras monterad

Stativ i 8 mm plåt. Stålet är elförzinkat,

gulkromaterat och pulverlackerat i RAL 6012 (andra
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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:

färger kan fås mot förfrågan).

Sits och rygg i oljad Ipé. Andra träslag kan fås vid

förfrågan.

Bultas mot underlaget/fundament.

Oljas efter behov. Skador på lack bättras vid behov

med alkydfärg.

Ett elegant bänk som känneteckns av skarpa veck

som döljer benen och formar ryggstödet.
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