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SERGEL SOFFA
Emma Nordebo och Kim Gyllenpalm

Soffan Sergel är en kraftfull möbel som passar in på stora, öppna torgytor och gågator. Den

ritades för Sergels Torg i Stockholm och tillverkades för att möta kraven på en slitstark soffa.

Soffan finns dels som solitär men också som långsoffa, både i markfast och väggfast variant.

Antal sektioner i långsoffan kan varieras enligt önskemål. Armstöd finns som tillbehör. De

monteras på valfria, fasta lägen.

Längd: 240 cm. Bredd: 65,5 cm. Totalhöjd: 100 cm.

Sitthöjd: 46 cm. Soffa yttersektion: Längd: 175 cm.

Soffa mellansektion: Längd: 150 cm. Armstöd:

Längd: 44,5 cm. Höjd ovan sits: 20 cm.

U19-55 - Sergel soffa, täcklaserad furu i röd NCS

4550-Y80R, komplett utan armstöd.

U19-57H - Sergel soffa, ytterdel höger (när man

sitter i soffan),

utan stativ.

U19-57V - Sergel soffa, ytterdel vänster (när man

sitter i soffan),

utan stativ.

U19-57M - Sergel soffa, mittdel, utan stativ.
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Montering

Varianter

Material

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:

U19-58H - Gjutjärnsstativ höger, med fästöra

vänster under soffan.

U19-58V - Gjutjärnsstativ vänster, med fästöra

höger under soffan.

U19-59 - Väggkonsol.

U19-60 - Armstöd.

Levereras i färdiga sektioner, sitskorg, stativ och

armstöd.

Ek eller odlad FSC-märkt Sipomahogny.

Solitär eller långsoffa. Vägg eller markfast.

Finns också som bänk.

Stativen är tillverkade i gjutjärn, materialdimension

66x101. Alla ståldetaljer är tillverkade av blästrat,

elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat stål

RAL 9005 svart. Alla bultar och skruvar är rostfria.

Längsgående rörstomme 50x30x3 mm. Sitskonsol

50x10 mm och armstöd 50x10 mm. Sittbrädor är

tillverkade i furu med dimension 48x68 mm.

Standardfärg är täcklasyr rödbrun NCS S 4550-

Y80R. Det går även att få soffan i massiv oljad ek

alternativt FSC-märkt mahogny.

E för ek. MH för mahogny.

Bultas mot mark med M12 bult. Hålstorlek 14,5 mm.

Förankringsbultar ingår ej.

Täcklasyr och pulverlack bättringsmålas med

alkydfärg efter behov.

Eken bör oljas minst 2 ggr/år.

Slitstark flexibel soffa för öppna platser.
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