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SUNSET MÖBELGRUPP
Mats Aldén

SunSet är en modern och enkel sittgrupp med stapelbara och flyttbara möbler. SunSet har tagits

fram i samarbete med Micasa i Stockholm och är särskilt lämpad för äldreboende tack vara sin

utformning, tillgänglighetsanpassning och stabilitet. Bordet finns i tre varianter, rektangulärt,

kvadratiskt och runt bord, med smidig tilläggsskiva som tillval. Möbelgruppen är slitstark, bekväm

och samtidigt elegant. SunSet möbelgrupp är miljöbedömd via 

Runt bord: ytterdiameter: 110 cm. Innerdiameter: 15

cm.

Iläggsskiva: 110 cm

Höjd: 71.5 cm + ställbara fötter. Vikt: 36 Kg.

Rektangulärt bord: 200 x 90 cm. Höjd 73 cm +

ställbara fötter.

Kvadratiskt bord: 80 x 80 cm. Höjd 73 cm + ställbara

fötter.

Fåtölj: höjd: 83 cm. Sitthöjd: 48 cm.

Bredd: 60.6 cm Djup: 53.7 cm Vikt: 11 Kg

U11-53 SunSet bord runt.

U11-54 SunSet fåtölj

U11-53P Rak påbyggnadsdel

U11-48 Rektangulärt bord

U11-49 Kvadratiskt bord
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Montering

Varianter

Material

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:

Levereras monterad.

Bord i tre olika grundvarianter samt som fåtölj.

Runt bord med påbyggnadsdel med ben.

Oljad ek.

Pulverlackerat stål RAL 9010.

Fristående.

Oljas cirka två gånger om året. Stålet bättringsmålas

med alkydfärg vid behov.

Äldreboende, innergårdar, trådgårdar och cafér.

Modern och enkel sittgrupp med stapelbara och

flyttbara möbler. Särskilt lämpad för äldreboende

tack vara sin utformning, tillgänglighetsanpassning

och stabilitet.
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