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Produktnummer

Produkt / Möbler / Parco möbelgrupp

PARCO MÖBELGRUPP
Broberg & Ridderstråle

Möbelserien Parco består av stilfulla och generösa möbler av hög kvalitet som ger ett lätt intryck.

Den böjda formen gör dem både bekväma och funktionella. Serien finns i en mängd olika

modeller och varianter som smidigt kan kombineras med varandra. Snurrfunktion och armstöd

finns som tillägg för sittmöblerna. Hela Parco möbelgrupp är miljöbedömd via

Byggvarubedömningen och SundaHus. 

Se respektive produkt inom möbelgruppen.

Ö19-26 Parco soffa

Ö19-27 Parco bänk

Ö19-21 Parco pall/taburett

Ö 19-23 Parco snurrpall/taburett

Ö19-20 Parco fåtölj

Ö19-20/30 + Ö19-20 = Parco påhängsbord till fåtölj

+ Parco fåtölj (beställs tillsammans)

Ö19-22 Parco snurrfåtölj

Ö19-18 Parco loungefåtölj

Ö19-19 Parco loungefåtölj med snurrfunktion

Ö19-25 Parco rektangulärt bord

Ö19-24/66 Parco runt bord Ø66

Ö19-24/123 Parco runt bord modell större Ø123 cm
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Montering

Varianter

Material

Ange efter produktnummer

Fastsättning

Underhåll

Exempel

Karaktär

Ö19-28/66 Parco ståbord runt

Ö19-15 Parco ståbord rektangulärt

Ö19-16 Parco konferensbord

Ö19-29 Parco barnstol

Ö1923B Barpall med snurrfunktion

Ö1921B Barpall fast

Levereras delvis monterat. Stativ monteras mot

respektive produktdel med medföljande skruv.

Möbelgrupp som består av bord i olika

modeller/storlekar, soffa, bänk, fåtölj, pall, barpall,

ståbord, konferensbord, loungefåtölj, fåtölj med

inbyggt bord samt barnstol.

Finns med snurr eller fast, markfast eller

fastsättningsbar (med fotplatta).

Standardfärger:

Röd: stål RAL 2001 + trä NCS S 2070-Y70R

Grå: stål RAL 7022 + trä NCS S 8000-N

Ljusgrå: stål Gris 2150 Sablé + trä FSC-märkt

Jatoba

Valfri kulör stål mot tilläggskostnad + trä FSC-märkt

Jatoba

Valfri kulör stål mot tilläggskostnad + valfri kulör trä

furu mot tilläggskostnad

Trä: Täcklaserad furu, alternativt oljad FSC-märkt

jatoba.

Stål: Elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat.

S= Snurr

M= Markfast

N= Fastsättningsbar (med fotplatta)

RR= Röd, stål RAL 2001 + trä NCS S 2070-Y70R

GG= Grå, stål RAL 7022 + trä NCS S 8000-N

VJ= Ljusgrå Gris 2150 Sablé + trä FSC-märkt jatoba

CJ= Valfri kulör stål + trä FSC-märkt jatoba

C= Valfri kulör stål + valfri kulör furu

Gjutes 400 mm i mark alternativt bultas ovan mark, i

golv eller platsgjutet fundament.

Bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

Torg och gator, parker, trädgårdar, köpcentrum,

vänthallar, stationer, uteserveringar, skolor och

övriga offentliga utrymmen.

Stilfull och generös heltäckande möbelgrupp för all

typ av offentlig miljö ute och inne.
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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:
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