
Mått

Produktnummer

Produkt / Möbler / Parksoffor / Luma

LUMA
Erik Österlund

Ritad i samband med utbyggnaden av tvärbanan i Hammarby Sjöstad. Strikt, enkel soffa med

många användningsområden. Luma finns i olika varianter och i sektioner, med möjlighet till

infästning på mur och fristående med ställbara fötter och armstöd som tillbehör. Se Lumas hela

produktsystem. Luma är miljöbedömd via 

Rak bänk, längd: 180 cm/260 cm. Bredd 42 cm.

Luma Titan: längd: 180 cm/260 cm. Bredd 80 cm.

Anmärkning: till bänk längre än 180 cm åtgår det 3

st stativ.

OBS! Nya dimensioner på armstöd till Luma med

bredd 42 cm.

De nya måtten är: Bredd: 5 cm Godstjocklek: 0,6

cm.

U18-35 Luma rak bänk, längd 180 cm.

U18-35-ARM Luma armstöd

U18-37 Luma rak bänk, längd 260 cm.

U18-39A Luma vinkel, valfri längd max 250 cm.
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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

U18-39B Luma vinkel, valfri längd max 250 cm.

U18-39C Luma vinkel, valfri längd max 250 cm.

U18-39D Luma vinkel, valfri längd max 250 cm.

U18-39E Luma vinkel, valfri längd max 250 cm.

U18-39 Luma rak bänk, valfri längd, max 260 cm.

SU18-41 Luma sektionerad bänk, för att kunna följa

innerradie 658cm, längd 250 cm.

U18-45 Luma Titan, längd 180 cm.

U18-47 Luma Titan, längd 260 cm.

U18-45-ARM Luma Titan armstöd

U18-48 Luma soffa

U18-49R Luma armstöd för ryggstöd.

obs, Luma radiebänk har tyvärr utgått ur sortimentet.

Levereras i förmonterade delar, bänksits, stativ.

Som standard 180 alternativt 260 cm lång. 42

alternativt 80 cm bred. Luma finns nu också som

utbyggnadsbart system i räta vinklar, samt som soffa

med eller utan armstöd. Kan även placeras på mur.

Rörstolpe 80x50x2 mm. Plattstål mot rörstolpe 60x8

mm, elförzinkat och polyesterpulverlackerat i

standardfärg grått RAL 7011. Ribbor i oljad ek 32x56

mm. Profilhyvlad överkant. Fristående bänk är

försedd med ställbara plastfötter.

Luma Titan: Rörstolpe 120x60 mm, plattstål mot

rörstolpe 70x8 mm. Ribbor profilhyvlade i under och

överkant.

M för: bänkens stativ ska gjutas fast 40 cm under

mark.

N för: bänkens stativ ska bultas ovanpå mark.

F för: fristående.

MUR för: anger stativ for montering på mur.

Monteras med bultar mot platsgjutet fundament

enligt alternativ:

1. fristående på ställbara plasttassar

2. gjuts till ovankant markyta eller bultas mot

markyta.

3. gjuts 15cm under mark. Fastsättningsbultar mot

fundament ingår inte i leveransen.

Eken oljas 2 ggr per år. Eken kommer utomhus att

anta en svartgrå färg.

Pulverlackerat stål kan bättras med alkydfärg.

Strikt enkel bänk eller soffa med många

användningsområden och varianter.
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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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