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Produkt / Möbler / Le Soleil

LE SOLEIL
Erik Österlund

Le Soleil är en bekväm och funktionell snurrfåtölj i ek. Med hjälp av ett roterande stativ och en

lätt bakåtlutad form kan man precis som solrosen följa solens vandring över himlen.

Bredd: 58 cm

Djup: 79 cm

Höjd: 84 cm

Sitthöjd: 45 cm

Vikt: 25 kg

U19-10E/M Le Soleil fåtölj markfast.

U19-10E/N Le Soleil fåtölj fastsättningsbar.

Levereras monterad.
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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:

Profilhyvlade ribbor i Amerikansk rödek 19X55 mm.

Pulverlackerat stål i sarg och armstöd 8 mm.

Markpelarens diameter 50 mm. Vid fastsättningsbart

alternativ (bilden), är fotplattans diameter 25 cm.

Standard kulör är Gris 150 Sablé.

Markfast gjuts 400 mm i mark.

Fastsättningsbar med fotplatta bultas med 4st M10.

Bultar ingår ej.

Ek oljas med fördel två gånger årligen.

Stål bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

Torg, parker, vänthallar, entréer och skolmiljöer.

Bekväm och enkel snurrfåtölj i ek med fina detaljer.
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