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Produkt / Möbler / Parksoffor / Sakura soffa

SAKURA SOFFA
Thorbjörn Andersson
Sakura är en elegant men ändå kraftfull soffa tillverkad av stavar i varierad bredd. Sakura finns i
flera träslag, som ger olika karaktär, med ergonomiska armstöd som tillval. Benen är grupperade
i par, som ger bänken ett lätt intryck, med inspiration från Japan, vilket namnet antyder.
Tillsammans med Sakura bänk skapar den olika variationer i miljön. Modern och stilfull passar
den för öppna ytor på gator, torg och parker.

Mått

Längd: 160 cm.
Bredd: 63 cm.
Höjd: 81/46 cm.
Vikt: 80 kg.

Produktnummer

U19-62 - Sakura soffa. Tjockl. 68 mm.
U19-63 - Sakura soffa. Tjockl. 42 mm.
U19-66 - Armstöd, svart.
U19-68 - Ergonomiskt anpassat armstöd, Stål/trä.

Montering

Sitskorgen är monterad. Stativ i två delar. Stativen
monteras till sitsen med rostfria Spax-skruvar.
Vardera armstöd är monterat till träet med 4 st
rostfria Spax-skruvar.
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Varianter

Sakura finns nu även i odlad FSC-märkt
Sipomahogny.
Ek, mahogny, teak, alternativt täcklaserad furu.
Virkestjocklek 42 alternativt 68 mm. Med eller utan
armstöd. Se även Sakura bänk.

Material

Oljad, plantageodlad teak eller ek alternativt
täcklaserad furu.
Den tunnare virkestjockleken har dimension 42x92
mm respektive 42x42 mm. Den grövre
virkestjockleken har dimension 68x92 mm och
68x42 mm. Fyrkantsrör 150x150 mm. Plattstål
100x8 mm och 40x8 mm. Allt stål är blästrat,
gulkromaterat och polyesterpulverlackerat.
Standardfärg är svart, RAL9005. Täcklaserad furu
Rödbrun NCS S 4550-Y80R.

Ange efter produktnummer

E för ek.
MH för mahogny.
T för teak.
H för täcklaserad furu Rödbrun NCS S 4550-Y80R.
C för täcklaserad furu valfri färg.

Fastsättning

Gjutes i mark med 40 cm förlängda ben.

Underhåll

Teak/ek oljas minst 2 ggr per år. Stål och furu
bättras med alkydfärg. Ek svartnar utomhus.

Karaktär

Elegant och kraftfull soffa tillverkad av stavar i
varierad bredd, med ergonomiska armstöd som
tillval.

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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