
Mått

Produktnummer

Montering

Varianter

Material

Produkt / Möbler / Parksoffor / Ribb

RIBB
Tom Stepp

Soffan Ribb har en skarp siluett med träribbor i FSC- märkt oljad mahogny alternativt oljad ek

eller täcklaserad furu.  Stativet är uppbyggt av stålskenor snarare än ben, vilket ger bänken en

extra stabilitet och formar armstöd. Passar i de flesta offentliga miljöer som i parker, på torg och i

vänthallar.

Längd: 160 cm.

Bredd: 65 cm.

Höjd: 85/46 cm.

Vikt: 48 kg.

U18-80MH Ribb soffa i FSC-certificerad oljad

mahogny

U18-80furu Ribb soffa i täcklaserad furu

U18-80ek Ribb soffa i oljad ek

Levereras monterad.

Går att fås med extra armstöd, för ökad

tillgänglighet.

Övriga färger på stativet går att fås mot

tilläggskostnad.

35x10 mm stålram. Varmförzinkat.
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Fastsättning

Underhåll

Exempel

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:

Träribbor 45x45 mm i FSC-certificerad oljad

mahogny, oljad ek eller täcklaserad furu.

Fristående eller bultas mot mark med M10 bultar.

Oljas om nödvändigt 2 gånger per år alternativt

bättringsmålas med alkydfärg efter behov.

Offentliga miljöer som parker, på torg, i vänthallar

och köpcentrum ute som inne.
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