
Mått

Produktnummer

Produkt / Möbler / Parksoffor / No2 parksoffa

NO2 PARKSOFFA
Olle Anderson

Soffan No2 är en elegant soffa med ribbor på en bärande balk. Finns i flera olika träslag och

kulörer, dubbel- eller enkelsidig med eller utan armstöd eller på vägg. Till soffan hör en bänk

samt ståbräda. No2 har blivit miljöbedömd via  

Längd: 177 cm.

Bredd: 63 cm.

Höjd: 81 cm.

Sitthöjd: 46cm.

Vikt: 64 kg.

U18-60 No2 soffa markfast med armstöd.

U18-61 No2 soffa fastsättningsbar med armstöd.

U11-06 Startkostnad för valfri färg stativ.

U11-07 Startkostnad för valfri färg sits och rygg.
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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
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:

U18-62V No2 soffa väggfast.

U18-65 No2 ståstödsbräda.

Ek, odlad FSC-märkt Sipomahogny, teak eller

täcklaserad furu.

Finns även som bänk och ståbräda.

Stativ i fyrkants stålrör 80x40 mm, armstöd och

underslag i 10x50 mm stål, plattstål i 8x30 mm. Allt

stål är elförzinkat och pulverlackerat i gris 2900

Sablé. Träribbor 32x25 mm och 52x25 mm kan fås i

FSC-märkt Sipomahogny, oljad teak, oljad ek eller

täcklaserad furu.

Standardfärg på furu är ljusgrön: NCS S 6010-G10Y

och rödbrun: NCS S 4550-Y80R.

E för Ek.

T för Teak.

MH för FSC-märkt Sipomahogny.

A för Täcklaserad furu ljusgrön NCS S6010-G10Y

H för Täcklaserad furu rödbrun NCS S4550-Y80R

C för valfri kulör, tilläggskostnad tillkommer.

Markfast modell gjutes i mark med förlängda ben.

Fastsättningsbar modell bultas mot underlag hål

12mm för bult M10.

Stål och furu bättras vid behov med alkydfärg i

överensstämmande kulör.

Ek, mahogny och teak oljas 2ggr/år. Eken kommer

med tiden att anta en svartgrå färg.

Ribbsoffa med stadiga armstöd med klassisk

förebild.
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